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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



Evropská komise a Rada Evropy doporučily 

používání MKF všem členským zemím:

 jednotný systému klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví v EU, společný jazyk napříč 

profesemi, národními jazyky

 v 21. století nestačí etiologická diagnosa 

od začátku onemocnění, po úrazu nebo 

u vrozené vady nutná funkční diagnostika a dosažení 

maximální možné kvality života

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, IF 1,489



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



DISABILITA

FUNKČNÍ

ZDRAVÍ



Cíl používání ICF

Klasifikovat pacienta jak z hlediska 

disability, tak z pohledu jeho funkčního 

zdraví a řešit jejich disabilní situace 

pomocí facilitátoru prostředí s cílem 

dosažení maximálně možné kvality 

života pacientů.



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



Kódování MKF - komponenty

Faktory prostředí vytvářejí 

fyzické, sociální a postojové 

prostředí, ve kterém lidé žijí a 

uskutečňují své životy.

Faktory života mohou být 

facilitující nebo bariérové. 



Kódování MKF - komponenty

Osobní faktory jsou zvláštním základem 

životě člověka a skládají se z vlastností 

jedince, věk, odolnost, životní styl, 

zvyky, výchova, styl chování, sociální 

zázemí, vzdělání, povolání, minulé a 

současné zkušenosti, vše, co může hrát 

roli v disabilitě na jakékoliv úrovni. 





Švestková O. /2013/ kapitola: „ICF model and functioning of patients with MS and after TBI according to 

ICF core sets“ In: Opara J. a kol. „Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsiany“, vydáno Katowice: AWF 

Katowice, 2013, str. 119-125. ISBN 978-83-64036-16-3.



rehabilitace

ve zdravotnictví

včetně ergodiagnostiky

sociální

pedagogicko 

výchovná

pracovní
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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. 





Prostředky zdravotnické techniky
deinstitucionalizace, 
podle MKF facilitující faktory prostředí



Využití pomůcek v domácím prostředí a v exteriéru

Evaluace bytu

Edukace používání pomůcky

Indikace pomůcky ve zdravotnickém zařízení
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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



Implementace MKF v ČR



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%



Úhrada zdravotních pojišťoven

podle stupně disability (MKF, FIM)

Pilotní projekt sekundární prevence VZP 

15.1.2017-15.1.2018 

0. stupeň – bez disability

1. stupeň – lehká disabilita

2. stupeň – středně těžká disabilita

3. stupeň – těžká disabilita

4. 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.



Ústecký kraj

I. MNUL

II. Chomutov

II. Děčín

II. Teplice

II. Litoměřice

Liberecký kraj

I. KN Liberec

II. Česká Lípa

Jihočeský kraj

I. Nemocnice Č. 

Budějovice

II. Nemocnice Písek

Královéhradecký kraj 

I. FN Hradec Králové

II. Obl.nem.Trutnov

II. Obl. Nem. Náchod

Jihomoravský kraj

I. FNUSA + FN Brno

II.  Vyškov

II. Blansko  

II. Znojmo                                                

II. Břeclav 

Moravskoslezs

ký kraj

I. FN Ostrava 

II. MN Ostrava

II. Vítkovická 

nemocnice

II. Krnov

II. Třinec 

II. Karviná

Olomoucký 

kraj

I. FN Olomouc

II. Prostějov

Kraj Praha

I. Nemocnice Na 

Homolce

I. ÚVN

II. FN Motol 

II. VFN

II. FNKV + TNsP

Plzeňský kraj

I. FN Plzeň

Karlovarský 

kraj

II. NEMOS 

Sokolov

II. Karlovy 

Vary

Zlínský 

kraj

II. Zlín (T. 

Bati)

II. Uh. 

Hradiště
Kraj Vysočina

II. Nemocnice Jihlava

II. Nemocnice Nové Město na Moravě

Středočeský 

kraj

II. Kolín

II. Kladno

II. Mladá 

Boleslav

II. Příbram

Pardubický kraj

II. Pardubice

II. Litomyšl

Komplexní cerebrovaskulární 

a iktová centra



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.                                                                                            

b) Orientace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, 

orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a 

přiměřeně v nich reagovat.                                                                                                                    

c) Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou 

zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo 

zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.







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



SCHOPNOST 

PRACOVAT

motivace

kvalifikace

záliby

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
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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 
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