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1 015 548 tisíc osob s disabilitou jejich 
podíl 10,2% populace ČR.
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Graf č.1: Podíl počtu zdravotně postižených osob v populaci



1996-2000 členové Haagské pracovní skupiny pro spolupráce s WHO 

2001  založena užší mezirezortní pracovní skupiny pro spolupráci 

s WHO pro ICF na MZČR (International Classification of

Functioning, Disability and Health), členkou pracovního výboru pro 

spolupráci s WHO pro ICF

2002 náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Michael Vít jmenoval 

vedoucí skupiny. 

2003 zavádění Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, 

disability a zdraví WHO v ČR, organizace a vedení kurzů této 

klasifikace pro lékaře i nelékařské profese. 

ŠVESTKOVÁ, Olga, ANGEROVÁ, Yvona, SLÁDKOVÁ, Petra, BICKENBACH, Jerome, RAGGI, Alberto. Functioning

and disability in traumatic brain injury. Disability and Rehabilitation. 2010, 32(Suppl. 1), S68-S77. ISSN 0963-8288. DOI: 

10.3109/09638288.2010.511690



Projekt 6. rámcového programu EU
12 klinických pracovišť v Evropě, včetně Kliniky rehabilitačního lékařství 

1.LF UK a VFN,   v projektu Measuring Health and Disability in Europe: 

supporting policy development, MHADIE. 2004-2008

ŠVESTKOVÁ, Olga, ANGEROVÁ, Yvona, SLÁDKOVÁ, Petra. Correlation between subjective nad objective parametres

of the patients after TBI (using ICF and WHODASII). In: Brain Injury, Supplementum 1. vyd. Lisabon: Lash & Associates

Publishing/Training Inc., 2008. s. 113-113. ISSN 0269-9052.



Kurz MKF: 

1. základní kurz 2 dny

2. e výuka 3 měsíce

3. pokračovací kurz 2 dny

Celkem ukončilo 650 zdravotnících profesionálů, právníků, 

úředníku MZČR, MPSV, MŠMT, sociálních pracovníků a členů 

organizací (NGO) občanů s disabilitou

Po ukončení kurzu:

1 certifikát kurzu MKF – česky

2. certifikát ICF (EU) - anglicky

3. kreditní body odborných společností

Svestkova O., Angerova Y, Sladkova P. Keclikova B., Bickenbach J., Raggi A., /2010/ „ Funtioning and 

disability in Multiple sclerosis“, Journal „Disability and Rehabilitation“, Supplement 1, From functioning

and disability measurement to policy development: experience of the EU-MHADIE Project (Measuring

Health and Disability in Europe: supporting policy development, vol. 32, pp. S59-S67,  ISSN 0963-8288



ICF  biopsychosociální  model

Zdravotní stav, onemocnění, 

úraz, vrozená vada

Tělesné funkce  

a struktury

Aktivity Participace

Porucha Limitované aktivity Omezená 
participace

Faktory osobnosti Faktory 

prostředí

Švestková Olga, Sládková Petra, Kotková Karla /2016/, „ Application of International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF), Functional Helath and Disability“, Central European Journal of Public Helath 2016, Volume

24, Ossue 1, pp. 275-285, ISSN 120-7778, IF 0,533



rehabilitace

ve zdravotnictví

včetně ergodiagnostiky

sociální

pedagogicko 

výchovná

pracovní



Interprofesní tým v rehabilitaci

 lékaři

 psychologové, 
neuropsychologové

 fyzioterapeuti

 ergoterapeuti

 logopedi

 speciální pedagogové

 sociální pracovnice

 zdravotní sestry

 protetici

 nutriční terapeuti

posudkoví    

lékaři

biomedicínští   

inženýři

rodina

přátelé



DISABILITY (definice podle ICF, konsenzus 

panelové diskuze v Praze, MHADIE)

DISABILITA je snížení funkčních 

schopností na úrovni těla jedince nebo 

společnosti, která vzniká, když 

se konfrontuje  zdravotní stav             

s bariérami prostředí.

Leonardi M. et al. on behalf of MHADIE Consortium Definition of disability:

what is in a name? The Lancet 7 October 2006, Vol 368; pagg 1219-1221
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Svestkova O., Angerova Y, Sladkova P.,Bickenbach J.,  Raggi A., /2010/„ Funtioning and disability in traumatic brain injury“, 

Journal „Disability and Rehabilitation,“ Supplement 1, From functioning and disability measurement to policy development: 

the experience of the EU-MHADIE Project (Measuring Health and Disability in Europe: supporting policy development), 

vol. .32 , pp. S68-S77,  ISSN 0963-8288,  IF 1,489

Likertova škála



Úmluva OSN o právech osob s  

disabilitou (zdravotním 

postižením). 

Úmluva byla přijata Valným shromážděním 

OSN 13. 12. 2006. V ČR vstoupila v 

platnost podle článku 45, odst. 2 dne 28. 

října 2009. 



Národní plán vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015-2200 

schváleno usnesením vlády ČR ze dne 

25. května 2015 č. 385. 

kapitola 11., rehabilitace.



Prostředky zdravotnické techniky

facilitátory
 součást rehabilitace ve zdravotnictví

 dlahování, již v akutním stadiu!!!  

 ADL osob s disabilitou

ke zmírnění či kompenzaci 

následků disability -ergoterapeuti

 indikace pomůcky:

- vyšetření osoby s disabilitou            

- individuální posouzení funkčního stavu a jejich   

limitací                                           

- výběr  vhodné pomůcky    

- edukace  použití pomůcky

- evaluace bytu, možnost použití pomůcky v bytě



Financování pomůcek je vícezdrojové

 finanční zdroje máme ze zdravotních 

pojišťoven, 

 v oblasti sociální rehabilitace ze zákona o 

sociálních službách, 

 oblasti rehabilitace pedagogické z kapitoly 

vzdělání (regionální odbor školství),

 v oblasti pracovní rehabilitace z úřadů 

práce.
Švestková 0., /2015/, „Ergoterapie“ časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství, ročník 22, č.1, s. 

38-44, ISSN 1211-2658



Sociální rehabilitace
- pomůcky k dosažení maximální možné soběstačnosti

v přirozeném prostředí klienta za pomocí individuálně
zaměřených facilitujících faktorů k vyřešení disabilních
situací a k umožnění využít plně jeho funkčního zdraví



Zákon č. 329/ 2011 Sb. v platném znění
• příspěvek na mobilitu - příspěvek na mobilitu je 

nárok a má na něj osoba starší 1 roku, která je 
zároveň držitelem průkazu ZTP/P nebo jí byly 
přiznány mimořádné výhody 2. a 3. stupně. Musí být 
aktivně dopravována např. k lékaři, k příbuzným. 

Tento příspěvek není poskytován lidem umístěným 
v jakémkoliv 

ústavu, instituci. 

Měsíčně 400,- Kč.



Příspěvek na zvláštní pomůcku 

 nárok na příspěvek:  

 osoba s těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí

 těžké sluchové a zrakové postižení 

 těžkou nebo hlubokou mentální retardací 



 příspěvek na auto

 příspěvek na úprava bytu na bezbariérový

 technické, kompenzační pomůcky kterou 

potřebuje osoba s disabilitou v oblasti   

aktivit denního života a participace ve 

společnosti 



Pedagogická rehabilitace, celoživotní vzdělávání 

- pomůcky pro vzdělávání úměrně věku a typu vzdělání (i
v rámci celoživotního vzdělávání, např. speciální
příslušenství k počítači jako jsou myši, klávesnice,
komunikátory, hlasové technologie – aplikace
k rozpoznávání řeči a převod do textové podoby,
doprava (i asistenční pes)

pomůcka pro komunikaci



Ergodiagnostika (předpracovní) a pracovní rehabilitace

Pomůcky, které indikujeme v ergodiagnostice a poté již pro
konkrétní místo v pracovní rehabilitaci. Jde o individuálně
zaměřené pomůcky pro klienta, i o bezbariérové prostředí v
práci, transport do zaměstnání, práce formou e work.



Seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, vyhláška č. 421/2013 Sb.

Výkon č. 21612 Mezinárodní klasifikace Funkčních 

schopností, disability a zdraví, ergoterapeut sdílení 

kód

Vykazuje se  na specializovaném pracovišti.

Vykazuje: 917 (ergoterapeut)

201 (lékař rehabilitační a fyzikální medicíny)

902 (fyzioterapeut)



Vyhláška 359/2009 Sb. O posuzování 

invalidity platná od 1.1.2010

1. stupeň 35-49%

2. stupeň 50-69%

3 stupeň 70-100%



Financování zdravotními pojišťovnami 

podle stupně disability pacienta

 1. bez disability

 2. lehká disabilita

 3. středně těžká disabilita

 4. těžká disability

 5. velmi těžká disabilita



Úhrada zdravotních pojišťoven

podle stupně disability (MKF, FIM)

Pilotní projekt sekundární prevence VZP 

15.1.2017-15.1.2018 

1. stupeň – bez disability

2. stupeň – lehká disabilita

3. stupeň – středně těžká disabilita

4. stupeň – těžká disabilita

5. stupeň – velmi těžká disabilita

ŠVESTKOVÁ, Olga, SVĚCENÁ, Kateřina. Applicability of the International Classification of Functioning, 

Disability and Health as a Tool for Determining Benefits for Special Aids and Equipment in the Social Sector. 

Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. Wien, 2014, 5(1), 39-54. 

EISSN 1804-718, ISSN 1804-1868.



Věstník ministerstva zdravotnictví  ČR, 

částka 2, ročník 2010, 

vydáno 1. března 2010.

Péče o pacienty s cerebrovaskulárním 

onemocněním v České republice. 

Švestková O., /2011/, „Organizace neurehabilitace pro nemocné po cévním onemocnění mozku“, Česká a slovenská 

neurologie a neurochirurgie, Supplementum, ročník 74, číslo 107, p. S11, , Brno 23.-26. 11. 2011, ISSN 1210-7859



Funkční diagnostika pacienta k indikaci 

dlouhodobých sociálních služeb
 Stabilizovaný pacient, již se funkčně nezlepšuje.

 Zhodnocení jeho funkčních schopností ve všech 

ADL, indikace vhodných technických pomůcek, 

trénink jejich používání v bezbariérovém prostředí 

pracoviště - facilitátory

 Evaluace bytu, návrh bezbariérových změn, 

eventuální výměna bytu, používání technických 

pomůcek v bytě - facilitátory

 Návrh individuálně potřebných dlouhodobých  

sociálních služeb a podpor

 Prognóza, termín kontrolního interprofesního

hodnocení.



Změna zákona o sociálních službách

VYHLÁŠKA

388/2011,

kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat 

základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 

odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění zákona č. 360/2011 Sb.:



Způsob posuzování od 1/1/2012

zdravotní stav se posuzuje u těchto 

10 základních životních potřeb
Mobilita

Orientace

Komunikace

Stravování

Oblékání a obouvání

Tělesná hygiena

Výkon fyziologické potřeby

Péče o zdraví

Osobní aktivity

Péče o domácnost



Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby                               

a) Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se 

považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a 

usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok 

za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v 

dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, 

chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem 

nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně 

bariérových.



 2013 spolupráce s právníky na vzniku nového 

hodnocení snížení společenského uplatnění podle 

ICF (újma na zdraví), které bylo Ministerstvem 

spravedlnosti uznáno platným od 1. 1. 2016.



Zdravotní kondice 

(nemoc/onemocnění)

Činnosti 

(omezení)

Tělesné funkce 

&struktury 

(porucha)

Participace   

(snížení)

Faktory prostředí Osobní faktory

Kvalita života

Kvalita života jako „zvláštní 

koncept“ MKF



Dotazníky kvality života

Subjektivní hodnocení pacientem podle MKF

 Standardizovaný dotazník SF-36

(short form measure of generic health status).

 Dotazník  WHO DAS II

(WHO disability assesment scale), provádí se 

formou strukturovaného rozhovoru.

http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS



Ergodiagnostika

(předpracovní rehabilitace)

 vyšetření funkčního 

psychosenzomotorického potencionálu 

= vyšetření funkčních schopností a 

zhodnocení pracovního potencionálu 

pro účely zaměstnanosti

 posouzení pomůcek a využití nových  

technologii v pracovní rehabilitaci



Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  v 

platném znění

Hlava V: Součinnost zdravotnických zařízení při posuzování 

zdravotního stavu fyzických osob.

§ 9

1) Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na   

žádost úřadů práce do 14 dnů provést vyšetření 

zdravotního stavu fyzické osoby.

ŠVESTKOVÁ, Olga - ANGEROVÁ, Yvona - SLÁDKOVÁ, Petra. Network of prevocational rehabilitation for patients

after ABI. In: Brain Injury. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2016.30, (5-6), s.750-1. ISSN 0269-9052.



Iniciativa Společenství EQUAL

rehabilitace – aktivace – práce

RAP 

2005 - 2008

Svestkova 0., Angerova Y., Sladkova P., Svěcená K., /20010/, „Medical, prevocational, 

vocational rehabilitation after brain damage- Equal Project“, Book of Abstract, 6th World

Congress for NeuroRehabilitation, March 21-25, 2010, Vienna/Austria, p. 146 



FIM – Funkční míra nezávislosti

Functional Independent Measure

Hodnocení ADL v položkách – lokomoce, přesuny, soběstačnost, kontrola sfinkterů, 

komunikace, sociální schopnosti. Jde o hodnocení na úrovni aktivity (disability). 

Cévní mozkové příhody limitní číslo kdy, již pacient nemůže žít doma 78 bodů  u traumat 

mozku 80 bodů, u fyzicky limitovaných TEP 60 bodů

Standardizovaný test stoje a chůze

Emory Functional Ambulation Profile

Hodnocení chůze podle 5 různých facilitátorů prostředí (pomůcek)pro pacienty po cévní 

mozkové příhodě

Modifikovaná Frenchay Arm Scale

5 stupňové klinické hodnocení úchopu u spastické parézy

Vyšetření čití

Jde o dotazník pro záznam z hodnocení taktilního i hlubokého čití. Součástí dotazníku je 

mapa těla a horní končetiny, do které se zakresluje stav čití.

Timed Up and Go Test

ŠVESTKOVÁ, Olga, ANGEROVÁ, Yvona, FAKTOROVÁ, Mária. Rehabilitation of Patients after Traumatic Brain 

Injury, 4th World Congress on Brain Injury, Torino, Italy, Abstact Book , 5-9. května 2001, p. 158-9.



Jebsen – Taylor

Test funkční motoriky ruky, vyšetřuje jemnou i hrubou motoriku horní 

končetiny, zručnost, orientačně rozsah pohybu a svalovou sílu, koordinaci, 

při činnosti. Bude doplněn o orientační vyšetření  úchopů. 

Purdue – Pegboard, Model #32020

Standardizovaný test jemné motoriky, zaměřený především na manuální 

práci v továrně. Test obsahuje desku s otvory, sadu kolíčků, podložek a 

válečků, hodnotící formulář. Sleduje se výkon práce rukou za určitou dobu, 

který se porovná se standardní škálou.

Dynamometr Jamar

Měření svalové síly stisku ruky pomocí dynamometru v pěti roztečích 9cm, 

12cm, 14,5cnm 17cnm 20cm. Měří se maximální síla ve třech pokusech v 

každé rozteči, vypočítá se průměr. Jednotky kg, libry.

ŠVESTKOVÁ, Olga, ANGEROVÁ, Yvona. The rehabilitation law in the Czech Republic, 5th World Congress on Brain 

Injury, Stockholm, Brain Injury, Official Research Journal of the International Brain Injury Association, Supplement 1, 

Volume 17, May 2003,  Taylor@Francis, ISSN 02699052, p. 71.



LOTCA – Loewenstein ergoterapeutické kognitivní vyšetření

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment

ergoterapeutický standardizovaný test, který identifikuje schopnosti a problémy v 

oblasti kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku.

LOTCA obsahuje 25 subtestů (hodnocení paměti, koncentrace pozornosti, konstrukční 

dovednosti, orientace atd.) rozdělených do 6 oblastí: Orientace, Zraková percepce, 

Prostorová percepce, Praxe, Visuo-motorická organizace a Myšlení.

Závěry LOTCA testu mohou být využity pro stanovení léčebného plánu a pro 

hodnocení změn v kognitivní oblasti u pacientů v průběhu a na závěr léčby. 

RBMT Rivermead behaviorální paměťový test

Rivermead behavioral Memory

RBMT je vytvořen pro vyšetření poruch paměti u pacientů po poranění mozku. 

Používá se také k monitorování změn, ke kterým dochází po léčbě paměťových poruch. 

Obsahuje 12 subtestů (na krátkodobou paměť, verbální , zrakovou, zrakově-

prostorovou a zvukovou paměť, dále subtesty na prospektivní paměť) a 4 paralelní 

formy.

Kromě základní verze RBMT pro dospělé (16-65), existuje i dětská verze (5-10) a 

verze pro seniory (65+). Manuál RBMT obsahuje také normy pro pacienty s poruchou 

řeči a percepčními problémy. 

ŠVESTKOVÁ, Olga. MHADIE Policy Recommendations, High level Konference, European Parliamnet Brussels, EPP-

ED Hearubg in Measuring Health and Disability in Europe: supporting Policy Development, publikace, 15-16 

September 2008, spoluautor 15 p. CN: SP24-CT-2004-513708.



BIT – Test behaviorální poruchy pozornosti

Behavioral Inattention Test 

Test behaviorální poruchy pozornosti je standardizovaný test, který se používání k 

identifikaci unilaterálního visuálního neglectu u neurologických pacientů.

BIT obsahuje 15 subtestů rozdělených do dvou částí 9 behaviorálních subtestů se vztahuje 

k aspektům každodenního života (telefonování, čtení novin,  určování času, opis textu,  

věty, adresy) a 6 jednoduchých konvenčních subtestů typu papír-tužka je určeno k detekci 

neglect syndromu.

Cílem každého subtestu je zaznamenat počet opomenutí (vynechání). 

Může být použit i k zajištění dalších problémových oblastí např. percepčních problémů. 

MEAMS – Middlesex hodnocení mentálního stavu starších osob

Middlesex Elderly Assessment of Mental State – MEAMS

MEAMS je standardizovaný screeningový test pro zjišťování hrubého poškození specifických 

kognitivních funkcí u starších osob. Pomáhá rozlišovat mezi funkčním onemocněním a 

kognitivní poruchou, která vznikla na organickém podkladě. Test samostatně zkoumá hlavní 

oblasti kognitivního výkonu pomocí 12 subtestů (orientace, zapamatování jmen, pojmenování, 

chápání, počítání, zapamatování obrázků, vnímání zlomků písmen, verbální plynulost, 

motorická perseverace). Obsahuje 2 paralelní verze, což umožňuje opakovaně použít MEAMS 

pro hodnocení změny stavu pacienta. 

ŠVESTKOVÁ, Olga. Benefits of medical innovation for health system sustainability,  New horizons congress, Tackling the

healthcare challenges of today for a healthier tomorrow, Brussels, abstrakta organizován Health First Europe (HEF) 

Comittee of Regions, 12. November 2008, p.4.



ONO Orientační neuropsychologické hodnocení

Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (Holandsko)

Orientační neuropsychologické hodnocení je určeno k vyšetření kognitivních funkcí u pacientů 

po cévní mozkové příhodě. ONH obsahuje celkem 26 subtestů a je rozděleno do 6 oblastí 

(Informace o nemoci, Paměť, Komunikace, Prostorové funkce. Vnímání, Jednání, Pozorování, 

Organizace). Výhodou ONH je možnost použít v některých subtestech tzv. alternativní 

(stínovou) variantu u pacientů s poruchou řeči.

ONH by nemělo být používáno samostatně a mělo by být součástí celkového hodnocení 

pacienta s CMP. 

MoCa Montrealský kognitivní test (Nasredinův test)

Montreal Cognitive Assessment
Posuzují se tyto kognitivní schopnosti: zručnost (spojování číslic), prostorová orientace (kresba 

krychle), zraková konstrukční zručnost (kresba hodin a vyznačení určitého času), pojmenování 

zvířete, paměť, pozornost, opakování vět, vybavování slov, abstrakce, pozdější vybavení slov, 

orientace.

AST Apraxia sceen of TULIA  (The Test to Measure Upper Limb Apraxia – TULIA)

Je metoda určující apraxii horní končetiny s použitím kvalitativní a kvantitativní metody 

pomocí gestikulace

The Comb and Razor Test screens for unilateral spatial neglect (USN)

Jde o personální prostor výkonu pacienta v jeho funkčních aktivitách 

ŠVESTKOVÁ, Olga, ANGEROVÁ, Yvona, SLÁDKOVÁ, Petra. Functioning and disability in traumatic brain injury. 

Disability and Rehabilitation, (Suppl. 1), 2010, p. 68-77. ISSN 0963-8288. DOI 10.3109/09638288.2010.511690.



Veřejná zakázka 

v rámci projektu 
„Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ 

2012-2014

Švestková O., Sládková p., Svěcená K.,/2014/ „Prevocational rehabilitation in Czech Republic“, 

11th Neuropsychological Rehabilitation Special Interest Group of the WFNR,  Abstracts, pp. 35-

36, 14.-15. July 2014, Limassol, Cyprus



SCHOPNOST 
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vzdělání 

rekvalifikace

zkušenosti

psychosenzomotorický                                  

potenciál

integrovaný systém 

typových pozic

odborné 

posouzení rizik

pomůcky k práci

pracovní 

prostředí

doprava 

práce domů

doprava do 

zaměstnání

e-work

sebehodnocení



Ergodiagnostické centra v ČR

projekt RAP a PREGNET
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Kurz: ERGODIAGNOSTIKA
pro Generální úřad práce, část praktická a teoretická

Napsána malá skripta pro  Generální 

ředitelství úřadů práce.

Klinika rehabilitačního lékařství 6x kurzy 

ergodiagnostiky pro ÚP ČR , v jednom 

kurzu bylo cca 16 pracovníků, kteří budou 

zodpovědní za zaměstnání občanů s 

disabilitou),              

2 hodiny teorie+6 hodin praxe, od září do 

prosince 2016  prošlo 92 zaměstnanců 

ÚP.



Cíl - vzdělávání zaměstnanců 

ÚP

Na každém ÚP budou pověřeny minimálně     

2 osoby – poradci pro volbu pování pro 

občany s disabilitou.

GÚP napsal 4 letý projekt na 

ergodiagnostiku a pracovní rehabilitaci



Návrh MPSV
 Provádění nové činnosti – koordinace 

rehabilitace 

 Návrh – vytvoření pozice Koordinátora 

rehabilitace na OSSZ, navýšit personální 

kapacity, kompetence koordinátora 

rehabilitace

 Koordinátor rehabilitace - VŠ zdravotní 

pracovník nelékař s minimální 2-3 praxi v 

oblasti zdravotních služeb, komunikace

s poradcem pro volbu povolání pro 

občany s disabilitou 



▪

 Zvýšení role praktických lékařů a PL pro 

děti a dorost – včasná identifikace osob s 

disabilitou + lékařů z EDC

 Koordinace rehabilitace = sociální inkluze 

osob s disabilitou

 Dle Národního plánu podpory rovných 

příležitostí pro osoby s disabilitou na 

období 21015.2020 – nastavit podmínky a 

pravidla pro koordinaci osob s disabilitou

 Nadrezortní zákon o „koordinované 

rehabilitaci“



Pacient s těžkou disabilitou, včasná, 

individuální, dlouhodobá  interprofesní

rehabilitace



1/3 pacientů – návrat do původní kvality  
života, návrat do původního zaměstnání 
event. změna zaměstnání
- normální trh práce

1/3 pacientů – integrace do společnosti s  
pomůckami a s dlouhodobými sociálními 
službami a podporami
- podporované zaměstnání, 
- chráněné místo

1/3 pacientů - nutná  dlouhodobá péče 
- 1. doma                             sociální       

zaměstnávání
- 2. rezidenční zařízení 


