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Popis funkčního stavu

• Barthelové test

– v roce 2018 zveřejněn „návrh vzorového 
klinického dotazníku Barthelové testu“ (nikdo 
nečekal takové problémy se zveřejněním 
standardizovaného formuláře = opravdu řeší 
všichni, kdo chtějí standardizovaně sbírat data?)
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Popis funkčního stavu

• Barthelové test

– v roce 2019 bude pro Barthelové test (základní) a 
Rozšířený Barthelové test vytvořena webová 
aplikace pro vyplnění dotazníku a automatický 
výpočet skóre

= tisk nebo uložení zadaných hodnot

– DRG markery 91006 – 91009 
ICD-10-GM/“CZ“U50 – U52???
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WHODAS 2.0 (subjektivní hodnocení FS)

Ve spolupráci s FBMI ČVUT (Vítek Šmíd) webová aplikace/webová 
kalkulačka pro vyplnění a výpočet skóre na stránkách ÚZIS ČR

4

6. – 7. 11. 2018



WHODAS 2.0 (subjektivní hodnocení FS)

– V roce 2018 zveřejněn (ve 
formě PDF) český překlad 
formuláře WHODAS 2.0 
pro samostatné vyplnění 
(sestavila Dana Krejčová)

– Založeno na originále 
WHO

– Pro vyhodnocení použito 
stejné tabulky (list MS 
Excel) jako v případě verze 
pro vyplnění odborným 
testujícím
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SF-36

• český překlad se traduje 
(pravděpodobně originálně 
publikovali MUDr. Zdeněk 
Sobotík, CSc., doc. MUDr. 
Petr Petr, Ph.D. v 80. letech)

• Vycházeli jsme z verze v 
publikaci Testování v 
rehabilitační praxi – cévní 
mozkové příhody, doc. MUDr. 
Eva Vaňásková, Ph.D.

• Vytvořeno PDF (sestavila 
Dana Krejčová) ke stažení a 
vyplnění v papírové podobě
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SF-36 • Na základě metodiky výpočtu a vzorů on-line 
kalkulátorů vytvořena MS Excel tabulka pro 
výpočet skóre (Dana Krejčová) 
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SF-36 • Na základě metodiky výpočtu a vzorů on-line 
kalkulátorů vytvořena MS Excel tabulka pro 
výpočet skóre (Dana Krejčová) 
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Popis funkčního stavu

• WHODAS 2.0 (subjektivní hodnocení)

– v roce 2019 bude vytvořena webová aplikace i pro 
verzi pro samostatné vyplnění 

• SF-36

– v roce 2019 bude vytvořena webová 
aplikace/kalkulačka
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Injury Severity Score
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• Výpočet závažnosti 
traumatu/polytraumatu

• Od roku 2019 zavedeno jako 
DRG marker (předtím signální 
kód ZP)

• Používán také v Národním 
registru úrazů (NRÚ)

• Neexistence vhodné české 
kalkulačky

• Neexistence vhodných 
výukových materiálů

• Subjektivita hodnocení 
posuzujícího lékaře

• Je to skutečně ideální nástroj 
pro hodnocení závažnosti 
zranění?

Příklad on-line kalkulačky na 
https://www.mdcalc.com/injury-severity-score-iss



Závěr. A co všechny ostatní škály?
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• Nutnost standardizace pro zvýšení 
interoperability (národní/mezinárodní)

• Nutnost standardizace pro centrální vykazování 
dat/pro eHealth

• … měl by vzniknout katalog – kdo ho bude 
garantovat?

Děkujeme za pozornost!


