4 Centrum pro ergodiagnostiku při ÚSP pro tělesně postiženou
mládež Kociánka
Centrum pro ergodiagnostiku (dále jen Centrum) zabezpečuje všestranné odborné
vyšetření klientů. Cílem ergodiagnostiky je stanovit funkční poruchu zdravotního stavu, určit
zachovalé funkční schopnosti, které umožňují tuto poruchu kompenzovat a zároveň stanovit
předpoklady pro výkon vhodného povolání. Vedle vhodného návrhu pracovního zařazení určí
míru samostatnosti v běžném životě a míru nutné pomoci ze strany okolí.

1) Základní metody a formy diagnostiky Centra
a) Vstupní lékařské vyšetření – důraz na anamnézu (rodinná, osobní, školní, sociální,
pracovní atd.). Objektivní lékařské vyšetření především charakteru neurologického
a orotpedického se zaměřením na zhodnocení zachovalých funkcí hybnosti.
b) Psychologické vyšetření – forma dotazníků a přístrojová diagnostika. Psychologické
vyšetření zajišťuje strukturu osobnosti včetně aktuální úrovně rozumových schopností
klienta. Dále zájmovou event. motivační strukturu, osobní psychomotorické tempo,
kvalitu a úroveň motorické koordinace.
c) Modelové činnosti – zjištění úrovně jemné nebo hrubé motoriky a psychiky (jednoduché
rukodělné práce). Součástí hodnocení modelové činnosti je hodnocení výkonu a rychlosti.
Dále je zde možnost vyšetření na přístroji DYNAMOMETR PC (zjištění aktuálního stavu
svalové síly a svalové výdrže).
d) Východiska diagnostiky obsahují zejména tyto výstupy:
•

Společenské

Návrhy optimální profese a pracovní náplně pro postiženého jedince (sladění potřeb
společenských s individuálními zájmy a schopnostmi)
•

Lékařské

Zahrnují specializovaná vyšetření aktuálního zdravotního stavu spojená s kvalifikovanou
úvahou o prognóze dalšího vývoje jedince z hlediska zdravotního
•

Psychologické

Zahrnují vyšetření osobnosti s cílem porovnání schopností s nabídkami pracovního
uplatnění.

•

Pedagogické

Navrhují didaktiku výcviku na jednotlivé profese a metodiku systematické pracovní
výchovy
•

Mentálně hygienické

Vymezující komplexní péči o jednotlivé osoby, včetně orientace na včasné odstraňování
překážek a traumatizujících momentů, které mohou komplikovat či rušit proces pracovní
rehabilitace.

e) Profesní obsazení Centra – lékař (oblast neurologie, ortopedie), psycholog, rehabilitační
pracovník (ergoterapeut), sociální pracovník, speciální pedagog (mistr odborného
výcviku).
2) Časové vymezení diagnostického vyšetření – jeden den

3) Spolupráce s odbornými pracovišti
Centrum v případě potřeby může spolupracovat s dalšími odbornými pracovišti.

4)

Výstup diagnostiky

a) informace o somatickém i psychologickém stavu diagnostikované osoby
b) odhad reálné možnosti podmínek pro začlenění klienta do pracovního procesu
c) návrh formy dalšího působení na klienta

