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Wspólny język – kamień węgielny ICF

“Ile czasu, pracy i pieniędzy marnuje się na
tłumaczenie utworów literackich jednego narodu na
języki innych narodów, chociaż polegając jedynie na
tłumaczeniu i tak poznajemy zaledwie maleńki wycinek
literatury zagranicznej.
Gdyby istniał język międzynarodowy, wszystkie
tłumaczenia wykonywano by właśnie na ten język,
zrozumiały dla każdego. Dzieła o charakterze
międzynarodowym powstawałyby od razu w tym
języku.
“Mur Chiński” dzielący literaturę by zniknął, a dzieła
innych narodów dałyby się rozumieć tak samo dobrze,
jak te naszych autorów. Książki byłyby takie same dla
wszystkich; kształcenie, ideały, przekonania i cele
także stałyby się wspólne”.
Dr Ludwik Zamenhof, twórca esperanto

Poznawanie ICF
1. Zintegrowany biopsychospołeczny
model funkcjonowania i
niepełnosprawności
Stan zdrowia

Funkcje
życiowe/struktu
ryciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste

Rozumienie Funkcjonowania i
Niepełnosprawności
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
Pani Smith cierpi na
reumatoidalne zapalenie stawów

Definicja reumatoidalnego
zapalenia stawów:
“Reumatoidalne zapalenie
stawów (RZS) to przewlekłe,
symetryczne zapalenie, które może
dotykać tkanki i organy, lecz
głównie atakuje stawy i wywołuje
zapalenie błony maziowej, które z
kolei niszczy chrząstki stawowe i
powoduje sztywnienie stawów”.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Własne doświadczenie
Pani Smith cierpi na
reumatoidalne zapalenie stawów
(ICD: M05)

Zapalne schorzenia stawów
(M05-M14)
M05 Seropozytywne reumatoidalne zapalenie
stawów

Kryteria wyłączenia: gorączka reumatyczna ( I00 )
reumatoidalne zapalenie stawów:
·
u dzieci (M08.- )
·
kręgosłupa (M45 )
M05.0 Zespół Felty'ego
reumatoidalne zapalenie stawów ze
splenomegalią i leukopenią
M05.1+ Reumatoidalna choroba płuc (J99.0* )
M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3+ Reumatoidalne zapalenie stawów
dotykające inne organy i układy:
· reumatoidalne zapalenie serca (I52.8* )
· reumatoidalne zapalenie wsierdzia (I39.-* )
· reumatoidalne zapalenie mięśnia serca (I41.8* )
· miopatia (G73.7* )
· reumatoidalne zapalenie osierdzia (I32.8* )
· polineuropatia (G63.6* )
M05.8 Inne seropozytywne zapalenia stawów
M05.9 Seropozytywne zapalenia stawów,
niesklasyfikowane

International
Classification of Diseases
and Related Health
Problems
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
Pani Smith cierpi na
reumatoidalne zapalenie stawów

Występowanie w
%

(ICD: M05)

Wiek w
latach
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
Pani Smith cierpi na
reumatoidalne zapalenie stawów
Ale:

(ICD: M05)

Jakie problemy i potrzeby
kryje życie z
reumatoidalnym
zapaleniem stawów z
perspektywy pani Smith?
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Michael, 20
3 miesiące po
doznaniu pourazowego
paraliżu dwukończynowego

„Obecnie najtrudniejsze jest dla
mnie to, że nie mogę tak po
prostu pójść do toalety.
Właśnie ten problem najtrudniej
jest mi zaakceptować“.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Ingrid, 37
4 miesiące po
doznaniu pourazowego
paraliżu czterokończynowego

„Jestem zupełnie zależna od
innych, nie mogę nawet sama
otworzyć portmonetki...
…i być może jest to powód, by
nie spotykać się z ludźmi“.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Martin, 26

5 miesięcy po doznaniu
pourazowego całkowitego
paraliżu dwukończynowego
“Teraz moje największe problemy to
znalezienie mieszkania dostępnego
dla osoby na wózku i poradzenie
sobie z wózkiem w miejscach,
gdzie występują przeszkody”.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Monica, 69 lat
2 lata po doznaniu
całkowitego URK
spowodowanego czynnikami
wewnętrznymi; zmaga się z
odleżynami
„W ponure, deszczowe dni, gdy
nie mogę wyjść na dwór,
często
czuję
się
nieswojo,
wypalam
jeden
papieros
za
drugim i myślę sobie: W takim
razie dajcie mi się położyć i
pooglądać
telewizję.
Czasem
mówię znajomym, że wyszłam za
mąż za telewizor“.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Mr Dee, 41 lat
2 lata po wystąpieniu
pourazowego URK
„Zależy mi na tym, żeby mieć
dochód. Martwię się, że w
przyszłości
nie
wystarczy
mi
pieniędzy, żeby robić zakupy i
utrzymać rodzinę. Dlatego muszę
odzyskać sprawność, by móc
pracować w swoim zawodzie – jako
rolnik“.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
(Przykłady: Uraz rdzenia
kręgowego)

Lisa, 36 lat
4 miesiące po wystąpieniu
pourazowego porażenia
dwukończynowego
„Moim
celem
jest,
by
w
przyszłości
znów
wykonywać
swój zawód i móc uprawiać
każdy rodzaj sportu“.

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie
znajduje
odzwierciedlenie na
poziomie...
Pani Smith uwielbia spędzać
czas ze swoją wnuczką. W
ostatnich latach postępujące
reumatoidalne zapalenie
stawów praktycznie to
uniemożliwiło. Zapalenie
obejmuje ręce i kolana, ale
to stawy palców powodują
najwięcej problemów –
najtrudniejsze jest
poruszanie nimi. Pani Smith
praktycznie nie może
wykonywać najprostszych
czynności, np. pomóc
wnuczce zapiąć płaszcza.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Własne doświadczenie

znajduje odzwierciedlenie na
poziomie:

Uczestnictwa
Opieka nad innymi

Czynności
Operowanie
przedmiotami

Funkcji życiowych
Ruchliwość i stabilność
stawów

Struktur ciała
Stawy

= Funkcjonowanie i
Niepełnosprawność

…w interakcji ze
środowiskiem.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Zapamiętaj:
1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność to zbiorowe
określenie funkcji życiowch, struktur ciała, czynności i
uczestnictwa.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Funkcjonowanie i niepełnosprawność mogą
dotyczyć...
Zaburzeń
Integralności
Funkcji życiowych
Struktur ciała
Czynności i
Uczestnictwa

Funkcji życiowych i
Struktur ciała
Ograniczeń w
zakresie
Czynności i
Uczestnictwa

Pełne
funkcjonowanie

Całkowita
niepełnosprawność
20

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

U podstaw ICF leży wielowymiarowe podejście, które
umożliwia opis funkcjonowania i niepełnosprawności
jesdnostki oraz tworzy ramy organizujące niezbędne do
opisu informacje.
Stan zdrowia

Funkcje
życiowe/Struktury
ciała

Czynnikiśrodowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

W tej sekcji:
poznasz definicje funkcjonowania i niepełnosprawności oraz
odpowiednich elementów modelu biopsychospołecznego.

Schorzenie

Funkcjeżyciowe/
Strukturyciała

Czynnikiśrodowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Definicje elementów modelu ICF na przykładzie pana Wuna.

Schorzenie

Funkcje
życiowe/
Strukturyciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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Schorzenie to zbiorowe określenie, które obejmuje choroby,
zaburzenia, urazy fizyczne i psychiczne.
Schorzenie może też oznaczać inne stany, takie jak starzenie, stres,
ciąża, wady wrodzone czy uwarunkowania genetyczne.
Schorzenia koduje się przy pomocy Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób ICD-10.
Schorzenie

Funkcje
życiowe/
Strukturyciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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„Była noc. Prowadziłem samochód
gdzieś w okolicach Bangkoku.
Byłam tak zmęczony, że zasnąłem.
(...) Nie miałem zapiętego pasa
(...). Następne, co pamiętam, to
pobyt w szpitalu. Nie mogłem
ruszyć ręką ani nogą. Na szyi
miałem
kołnierz
stabilizujący
pęknięty kręg. To było prawie dwa
lata temu. Do tej pory nie ruszam
nogami i częściowo rękami“.

Porażenie
czterokończynowe
G83.5

Schorzenia

Funkcje
życiowe/
Strukturyciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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Funkcje życiowe to fizjolologiczne czynności układów narządów,
które obejmują także funkcje psychologiczne.

Struktury ciała to anatomiczne części ciała, takie jak organy,
kończyny i ich części.
Upośledzenia to zaburzenia funkcji życiowych lub struktur ciała, takie
jak znaczne odchylenie od normy czy utrata funkcji i struktur.
Porażenie
czterokończynowe
Health condition
G83.5

Funkcje
życiowe/
Strukturyciała

Czynności

Czynnikiśrodowiskowe

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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Terapeuta fizyczny:
Sprawność kończyn dolnych pana Wuna
jest znacznie ograniczona, a ponadto
cierpi on na niedobór masy mięśniowej
ramion. Ze względu na to, że nie może
poruszać nogami, mięśnie sztywnieją, a
ruchliwość stawu skokowego jest
ograniczona. W wyniku utraty masy
Funkcje
mięśniowej występują również
życiowe/struktu
zaburzenia funkcji oddechowych.
ryciała

Porażenie
czterokończynowe
Health condition
G83.5

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Czynność to wykonanie przez daną osobę zadania lub działania
Uczestnictwo to zaangażowanie się w sytuację życiową
Ograniczenia w zakresie czynności to trudności związane z
wykonywaniem czynności
Ograniczenia w zakresie uczestnictwa to problemy jednostki z
zaangażowaniem się w sytuację życiową
Health Porażenie
condition
czterokończynowe
G83.5
siła mięśniowa ramion
poruszanie nogami
Czynności
sztywność mięśni
ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

Czynniki
środowiskowe

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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„Moje codzienne problemy to
dłuższy czas, jaki potrzebuję na
jedzenie, oraz to, że nie mogę
pójść do toalety.
Trudno mi utrzymać pozycję
siedzącą, muszę podpierać się
ramionami. Nie mogę wyjść i
spotkać się z przyjaciółmi, ale mam
z nimi kontakt telefoniczny i
mailowy. Rozpocząłem pracę przy
komputrze – wykonuję tłumaczenia
z języka angielskiego na tajski
(...)“.

Porażenie
czterokończynowe
Health condition
G83.5
siła mięśniowa ramion
poruszanie nogami
sztywność mięśni
ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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niepełnosprawności ICF
Czynniki środowiskowe to środowisko fizyczne i społeczne jednostki
oraz obecne w nim postawy.
Czynniki środowiskowe są niezależne od jednostki i mogą mieć
korzystny lub niekorzystny wpływ na jej życie w społeczeństwie,
zdolność do wykonywania działań i zadań oraz funkcje życiowe i
struktury ciała.
Porażenie czterokończynowe

Health
condition
G83.5

siła mięśniowa ramion
poruszanie nogami
sztywność mięśni
ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

Czynniki
środowiskowe

jedzenie
chodzenie do toalety

Activities

utrzymanie pozycji siedzącej

spotkania z przyjaciółmi
praca przy komputerze

Participation

Czynniki osobiste
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„Mój wózek inwalidzki jest bardzo
ciężki, dlatego trudno mi się na
nim poruszać. Większość budynków
nie jest przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Na
ulicach pełno jest przeszkód,
których nie da się pokonać.
Najważniejsze jest dla mnie
wsparcie ze strony matki.
Wspierają mnie także dwie osoby
pomagające w pracach domowych.
Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa
koszty pobytów w szpitalu, co
także jest ułatwieniem.

porażenie
czterokończynowe
Health condition
G83.5
siła mięśniowa ramion
pouszanie nogami
sztywność mięśni
ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

Czynniki
środowiskowe

jedzenie
chodzenie do
toalety

spotkania z przyjaciółmi

Activities

Participation

utrzymywanie pozycji
siedzącej

praca przy komputerze

Czynniki osobiste
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Cznniki osobiste to konkretne środowisko danej osoby. Zaliczają się
do nich cechy jednostki, które nie wiążą się z jej schorzeniem czy
stanem zdrowia.
Do czynników osobistych należą: płeć, rasa, wiek, inne schorzenia,
sprawność fizyczna, styl życia, zwyczaje, sposoby radzenia sobie z
problemami, pochodzenie społeczne, wykształcenie, zawód, obecne i
przeszłe doświadczenia.
porażenie czterokończynowe

Health
condition
G83.5
siła mięśniowa ramion
pouszanie nogami
sztywność mięśni
ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

jedzenie
chodzenie do toalety

Activities
utrzymywanie
pozycji
siedzącej

wózek inwalidzki
budynki Environmental
factors
ulice pełne przeszkód
wsparcie matki
osoby pomagające w pracach domowych
Ubezpieczenie zdrowotne

spotkania z
przyjaciółmi
Participation
praca
przy komputerze

Czynniki osobiste
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Lekarz:
„Pan Wun ma 24 lata, w zeszłym
roku ukończył inżynierię na
uniwersytecie.
Mimo tego, że cierpi na poważną
chorobę, pragnie poprawić swoją
sytuację”.

porażenie
czterokończynowe
Health condition
G83.5
siła mięśniowa ramion
pouszanie nogami

jedzenie

sztywność mięśni

chodzenie
do toalety
Activities

ruchliwość stawu skokowego
funkcje oddechowe

utrzymywanie pozycji
siedzącej

wózek inwalidzki

Environmental
factors
budynki

spotkania z
Participation
przyjaciółmi
praca przy komputerze

Czynniki osobiste

ulice pełne przeszkód
wsparcie matki

osoby pomagające w
pracach domowych
ubezpieczenie zdrowotne
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Zapamiętaj:
1. Schorzenie to zbiorowe określenie chorób, zaburzeń, urazów
fizycznych lub psychicznych. Schorzenia kodowane są przy pomocy
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

2. Funkcje życiowe to czynności fizjologiczne układów narządów,
które obejmują także funkcje psychologiczne.
3. Struktury ciała to anatomiczne części ciała, takie jak organy,
kończyny i ich części.
4. Upośledzenia to zaburzenia funkcji życiowych lub struktur ciała,
takie jak znaczne odchylenie od normy czy ich utrata.
34
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5. Czynność to wykonanie przez daną osobę zadania lub działania
Uczestnictwo to zaangażowanie się w sytuację życiową.
6. Ograniczenia w zakresie czynności to trudności danej osoby
z wykonywaniem czynności.
Ograniczenia w zakresie uczestnictwa to problemy jednostki
z zaangażowaniem się w sytuację życiową.

7. Czynniki środowiskowe to środowisko fizyczne i społeczne
jednostki oraz obecne w nim postawy.
8. Środowisko może ułatwiać bądź utrudniać funkcjonowanie.
9. Czynniki osobiste to konkretne środowisko danej osoby.
Zaliczają się do nich cechy jednostki, które nie wiążą się z jej
schorzeniem czy stanem zdrowia.
35

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Zadanie 1:
“Zapoznaj się z elementami
zintegrowanego modelu
funkcjonowania i niepełnosprawności”.

Przyporządkuj pozycje dotyczące pani Smith do
zintegrowanego biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania i niepełnosprawności.
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niepełnosprawności ICF

W tej sekcji:
• Poznasz definicje funkcjonowania i niepełnosprawności oraz
odpowiednich elementów w ramach zintergrowanego
modelu biopsychospołecznego.

• Zrozumiesz funkcjonowanie i niepełnosprawność w
kontekście tego modelu.
Schorzenie

Funkcje
życiowe/Struktury
ciała

Czynnikiśrodowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Functioning

Funkcje życiowe i
Struktury ciała

Czynności

i

Uczestnictwo

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Disability
Upośledzenie
Funkcji życiowych i
Struktur ciała
Ograniczenia w zakresie
Czynności
Ograniczenia w
zakresie
Uczestnictwa

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Upośledzenie
Funkcji życiowych i
Struktur ciała

Doświadczenie
przez jednostkę
niepełnosprawn
ości w
wymiarze
fizycznym

Ograniczenia
w zakresie
Czynności

Ograniczenia w
zakresie
Uczestnictwa

Doświadczenie
przez jednostkę
niepełnosprawnośc
i w wymiarze
społecznym

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Funkcjonowanie i
niepełnosprawność

=
zbiorowe określenie funkcji życiowych, struktur ciała,
czynności i uczestnictwa
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Schorzenie

Czynniki
środowiskowe

Czynniki osobiste

Funkcjonowanie jednostki w konkretnej dziedzinie życia to wzajemne,
często złożone, relacje między schorzeniem a czynnikami
kontekstowymi.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Reumatoidalne
zapalenie
Health condition
stawów, ICD M05

Czynniki
środowiskowe

Czynniki osobiste

Między elementami modelu zachodzą dynamiczne zależności –
zmiana jednego elementu może wpływać na inne.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Zwyrodnienie
stawu
Health condition
biodrowego, ICD M16

Czynniki
środowiskowe

Czynniki osobiste

Oddziaływania zachodzą w dwóch kierunkach – niepełnosprawność
możne wpłynąć nawet na samo schorzenie.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Schorzenie

Czynniki
środowiskowe

Czynniki osobiste

Ważne jest, by dane dotyczące poszczególnych elementów
modelu gromadzić oddzielnie, a później badać występujące między
nimi powiązania i relacje przyczynowe.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Example:

Reumatoidalne
zapalenie
Health condition
stawów, ICD M05
pisanie
wykonywanie codziennych czynności
korzystanie z urządzeń
komunikacyjnych
zmiana podstawowych pozycji ciała
utrzymywanie pozycji siedziącej
podnoszenie i przenoszenie
przedmiotów
precyzyjne ruchy ręki
ruchy rąk i ramion
przenoszenie, przesuwanie
przedmiotów i posługiwanie się nimi
chodzenie
poruszanie się
poruszanie się w różnych miejscach
poruszanie się przy pomocy urządzeń
korzystanie ze środków transportu
prowadzenie samochodu
mycie
pielęgnacja ciała
korzystanie z toalety
ubieranie
przyjmowanie pokarmów
przyjmowanie napojów
dbanie o zdrowie

energia i funkcje napędowe
sen
funkcje emocjonalne
samopostrzeganie i percepcja czasu
odczuwanie bólu
funkcje układu krwionośnego
tolerancja na wysiłek fizyczny
funkcje spożywania
funkcje seksualne
ruchliwość stawów
stabilność stawów
siła mięśniowa
wytrzymałość mięśni
wzorzec chodu
budowa oka, ucha i powiązanych z
nimi struktur
struktura okolic głowy i szyi
struktura kończyn górnych
struktura kończyn dolnych
struktura tułowia
struktura obszrów skórnych

Environmental
factors

lekarstwa
urządzenia pomocniczne
urządzenia wspierające mobilność
produkty i technologie związane z
zatrudnieniem
projektowanie i budowa obiektów
klimat
najbliższa rodzina
zespół medyczny
podejście społeczeństwa

publicznych

kupowanie towarów i korzystanie z usług
przygotowywanie posiłków
wykonywanie prac domowych
pomaganie innym
relacje rodzinne
relacje intymne
płatne zatrudnienie
życie społeczne
rekreacja i czas wolny

wiek

płeć
Personal
factors
stan cywilny
styl życia
ogólne cele w życiu
oczekiwania
akceptacja sytuacji
poczucie własnej
wewnętrzna dyscyplina

wartości
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Pani Smith uwielbia spędzać
czas ze swoją wnuczką. W
ostatnich latach postępujące
reumatoidalne zapalenie
stawów praktycznie to
uniemożliwiło. Zapalenie
obejmuje ręce i kolana, ale
to stawy palców powodują
najwięcej problemów –
najtrudniejsze jest
poruszanie nimi. Pani Smith
praktycznie nie może
wykonywać najprostszych
czynności, np. pomóc
wnuczce zapiąć płaszcza.

48

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Example:

Reumatoidalne
zapalenie
Health condition
stawów, ICD M05
pisanie
wykonywanie codziennych czynności
korzystanie z urządzeń
komunikacyjnych
zmiana podstawowych pozycji ciała
utrzymywanie pozycji siedziącej
podnoszenie i przenoszenie
przedmiotów
precyzyjne ruchy ręki
ruchy rąk i ramion
przenoszenie, przesuwanie
przedmiotów i posługiwanie się nimi
chodzenie
poruszanie się
poruszanie się w różnych miejscach
poruszanie się przy pomocy urządzeń
korzystanie ze środków transportu
prowadzenie samochodu
mycie
pielęgnacja ciała
korzystanie z toalety
ubieranie
przyjmowanie pokarmów
przyjmowanie napojów
dbanie o zdrowie

energia i funkcje napędowe
sen
funkcje emocjonalne
samopostrzeganie i percepcja
czasu
odczuwanie bólu
funkcje układu krwionośnego
tolerancja na wysiłek fizyczny
funkcje spożywania
funkcje seksualne
ruchliwość stawów
stabilność stawów
siła mięśniowa
wytrzymałość mięśni
wzorzec chodu
budowa oka, ucha i
powiązanych z nimi struktur
struktura okolic głowy i szyi
struktura kończyn górnych
struktura kończyn dolnych
struktura tułowia
struktura obszrów skórnych

Environmental
factors

lekarstwa
urządzenia pomocniczne
urządzenia wspierające mobilność
produkty i technologie związane z
zatrudnieniem
projektowanie i budowa obiektów
klimat
najbliższa rodzina
zespół medyczny
podejście społeczeństwa

publicznych

kupowanie towarów i korzystanie z usług
przygotowywanie posiłków
wykonywanie prac domowych
pomaganie innym
relacje rodzinne
relacje intymne
płatne zatrudnienie
życie społeczne
rekreacja i czas wolny

wiek

płeć
Personal
factors
stan cywilny
styl życia
ogólne cele w życiu
oczekiwania
akceptacja sytuacji
poczucie własnej
wewnętrzna dyscyplina

wartości
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
Example:

Reumatoidalne
zapalenie
Health condition
stawów, ICD: M05

energia i funkcje napędowe
sen
funkcje emocjonalne
samopostrzeganie i percepcja
czasu
odczuwanie bólu
funkcje układu krwionośnego
tolerancja na wysiłek fizyczny
funkcje spożywania
funkcje seksualne
ruchliwość stawów
stabilność stawów
siła mięśniowa
wytrzymałość mięśni
wzorzec chodu
budowa oka, ucha i
powiązanych z nimi struktur
struktura okolic głowy i szyi
struktura kończyn górnych
struktura kończyn dolnych
struktura tułowia
struktura obszrów skórnych

Environmental
factors

pisanie
wykonywanie codziennych czynności
korzystanie z urządzeń
komunikacyjnych
zmiana podstawowych pozycji ciała
utrzymywanie pozycji siedziącej
podnoszenie i przenoszenie
przedmiotów
precyzyjne ruchy ręki
ruchy rąk i ramion
przenoszenie, przesuwanie
przedmiotów i posługiwanie się nimi
chodzenie
poruszanie się
poruszanie się w różnych miejscach
poruszanie się przy pomocy urządzeń
korzystanie ze środków transportu
prowadzenie samochodu
mycie
pielęgnacja ciała
korzystanie z toalety
ubieranie
przyjmowanie pokarmów
przyjmowanie napojów
dbanie o zdrowie

lekarstwa
urządzenia pomocniczne
urządzenia wspierające mobilność
produkty i technologie związane z zatrudnieniem
projektowanie i budowa obiektów publicznych
klimat
najbliższa rodzina
zespół medyczny
podejście społeczeństwa
usługi, systemy i polityka bezpieczeństwa społecznego

kupowanie towarów i korzystanie z usług
przygotowywanie posiłków
wykonywanie prac domowych
pomaganie innym
relacje rodzinne
relacje intymne

płatne zatrudnienie
życie społeczne
rekreacja i czas wolny

wiek

płeć
Personal
factors
stan cywilny
styl życia
ogólne cele w życiu
oczekiwania
akceptacja sytuacji
poczucie własnej
wewnętrzna dyscyplina

wartości
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Zapamiętaj:
1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność to zbiorowe określenie
funkcji życiowych, struktur ciała, czynności i uczestnictwa.

2. Funkcjonowanie i niepełnosprawność to wynik zależności
między cierpiącą na dane schorzenie jednostką a
czynnikami osobistymi i środowiskowymi.

3. Zintegrowany model funkcjonowania i niepełnosprawności jest
wielowymiarowy i interakcyjny, a między jego elementami
zachodzą dynamiczne relacje.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Zadanie 2:
“Zależności między elementami
zintegrowanego modelu
funkcjonowania i niepełnosprawności”
•

Wyznacz możliwe zależności między elementami
funkcjonowania i niepełnosprawności w
odniesieniu do płatnego zatrudnienia (kasjer w
supermarkecie) dla konkretnych schorzeń

•

Przedstaw wyniki grupie
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
• Łączy modele medyczne i
społeczne

• Łączy różne podejścia do
funkcjonowania
(biologiczne, indywidualne i
społeczne)

Schorzenie

Funkcje
życiowe/Struktu
ryciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste

• Jest modelem
wielowymiarowymi (funkcje
życiowe i struktury ciała,
czynności i uczestnictwo)
• Charakteryzuje go
dynamika, a nie liniowość
czy progresywność
• Odzwierciedla dynamiczne
zależności między
elementami
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

ICF to model uniwersalny, który odnosi się do wszystkich
ludzi, niezależnie od kultury, schorzenia, płci czy wieku. Nie
tworzy z niepełnosprawności cechy wyróżniającej mniejszość,
lecz opisuje wszystkie dziedziny funkcjonowania i
niepełnosprawności, które dotyczą każdego człowieka.
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF
ICF prezentuje neutralne, przyczynowe podejście do niepełnosprawności
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

Zapamiętaj:
1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność to zbiorowe określenie
funkcji życiowych, struktur ciała, czynności i uczestnictwa.

2. Funkcjonowanie i niepełnosprawność to wynik zależności między
cierpiącą na dane schorzenie jedostką a czynnikami osobistymi i
środowiskowymi.
3. Zintegrowany model funkcjonowania i niepełnosprawności jest
wielowymiarowy, a między jego elementami zachodzą dynamiczne
zależności. Nie prezentuje on jednak wzorca przebiegu funkcjonowania i
niepełnosprawności.
4. Zintegrowany model biopsychospołeczny jest uniwersalny, dotyczy
wszystkich ludzi i prezentuje neutralne, przyczynowe podejście do
niepełnosprawności.
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Poznawanie ICF
2. Struktura i kody klasyfikacji
ICF
Funkcjonowanie i
niepełnosprawność
Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynniki kontekstowe

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

b1 – b8

s1 – b8

d1 – d9

e1 – e5

b110 b899

s110 s899

d110 d999

e110 e599

b1100 b7809

s1100 s8309

d1550 d9309

e1100 e5959

b11420 b51059

s11000 s76009

Czynniki
osobiste

Opisywanie funkcjonowania i
niepełnosprawności
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2. Struktura i kody ICF

W tej sekcji…

• poznasz organizację struktury i kody klasyfikacji
• zrozumiesz korzyści, jakie płyną z opisu funkcjonowania na
różnych pooziomach hierarchicznej struktury
• nauczysz się, jak odszukiwać kody w książce ICF
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2. Struktura i kody ICF

Z reguły klasyfikowanie polega na grupowaniu podobnych
elementów
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2. Struktura i kody ICF
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2. Struktura i kody ICF
Klasyfikacja żonkili

Klasyfikacja zwierząt
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2. Struktura i kody ICF

Przedmioty często porządkuje się według hierarchicznej
struktury:

Ogólne

Konkretne
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2. Struktura i kody ICF

Przedmioty często porządkuje się według hierarchicznej
struktury:
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2. Struktura i kody ICF

Zapamietaj:

1. Klasyfikowanie polega na grupowaniu podobnych
elementów.

2. Przedmioty często porządkuje się według hierarchicznej
struktury.
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2. Struktura i kody ICF
Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i
niepełnosprawności jest podstawą klasyfikacji ICF.
Do elementów modelu ICF przypisane są różne czynniki (z wyjątkiem
czynników osobistych).

Schorzenie

493
Funkcje
życiowe/
Strukturyciała

Sklasyfikow
ane w
ramach ICD

384
Czynności

Uczestnictwo

Funkcje życiowe
Struktury ciała

310

Czynności i uczestnictwo
Czynniki środowiskowe

Czynniki
środowiskowe

253

Czynniki osobiste

0
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2. Struktura i kody ICF

ICF składa się z dwóch części. Każda część to dwa
elementy:
Część 1: Funkcjonowanie i niepełnosprawność
a) Funkcje życiowe i struktury ciała
b) Czynności i uczestnictwo
Część 2: Czynniki kontekstowe
c) Czynniki środowiskowe
d) Czynniki osobiste
Każdy element dzieli się na sekcje, a w ramach sekcji na
kategorie, które są jednostkami klasyfikacji.
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Części
Elementy
Sekcje
Klasyfikacja drugiego stopnia
Klasyfikacja
stopnia
Third-leveltrzeciego
classification
Klasyfikacja czwartego stopnia

Czynniki kontekstowe

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Jeszcze
niesklasyfi
kowane!

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1 – b8

s1 – b8

d1 – d9

e1 – e5

b110 b899

s110 s899

d110 d999

e110 e599

b1100 b7809

s1100 s8309

d1550 d9309

e1100 e5959

b11420 b51059

s11000 s76009

b 110

ICF

s 54002

d4401

e1101

kod ICF = przedrostki + kody numeryczne + kwalifikatory
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2. Struktura i kody ICF

Każdy kod ICF składa się z przedrostka, kodu
numerycznego i kwalifikatora ICF.
Litera oznacza miejsce w klasyfikacji, a liczba cyfr
wskazuje poziom szczegółowości kategorii.

Element

s 7302 0

Sekcja

Drugi
poziom

Trzeci
poziom

Czwarty
poziom
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2. Struktura i kody ICF

Klasyfikacja tworzy standardowy język i wspólne
ramy do opisu zdrowia i dziedzin z nim
związanych
“ICF nie klasyfikuje ludzi, lecz opisuje sytuację
danej osoby pod kątem zdrowia i dziedzin z nim
związanych” (WHO 2001:8).
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2. Struktura i kody ICF

Sekcje
Funkcje życiowe

ICF

Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1

Czynności psychiczne

b2

Funkcje dotyku i ból
Funkcje głosu i mowy

b3
b4
b5
b6

Funkcje układów krążenia, krwionośnego, odpornościowego i
oddechowego
Funkcje układów trawiennego, przemiany materii i hormonalnego
Funkcje układów moczowo-płciowego i rozrodczego

b7

Funkcje układu mięśniowo-szkieletowego i powiązanych z nim
stuktur nerwowych oraz funkcje powiązane z ruchem

b8

Funkcje skóry i struktur z nią powiązanych
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2. Struktura i kody ICF

Sekcje
Struktury ciała

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

s1
s2
s3
s4

Struktury układu nerwowego
Budowa oka, ucha i powiązanych z nimi struktur
Struktury powiązane z głosem i mową
Struktury układów krążenia, odpornościowego i oddechowego

s5

Struktury powiązane z układami trawiennym, przemiany materii
hormonalnym

s6

Struktury powiązane z układami moczowo-pędnym i rozrodczym

s7

Struktury powiązane z ruchem

s8

Skóra i powiązane z nią struktury
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2. Struktura i kody ICF

Funkcje życiowe

Struktury ciała

Czynniki psychiczne

b1

s1

Struktury układu nerwowego

Funkcje dotyku i ból

b2

s2

Budowa oka, ucha i powiązanych z nimi struktur

Funkcje głosu i mowy

b3

s3

Struktury powiązane z głosem i mową

Funkcje układów krążenia, krwionośnego,
odpornościowego i oddechowego

b4

s4

Struktury układów krążenia, odpornościowego i
oddechowego

Funkcje układów trawiennego, przemiany materii i
hormonalnego

b5

s5

Struktury powiązane z układami trawiennym,
przemiany materii i hormonalnym

Funkcje układów moczowo-płciowego i rozrodczego

b6

s6

Struktury powiązane z układami moczowopędnym i rozrodczym

Funkcje układu mięśniowo-szkieletowego i
powiązanych z nim stuktur nerwowych oraz funkcje
powiązane z ruchem

b7

s7

Struktury powiązane z ruchem

Funkcje skóry i struktur powiązanych

b8

s8

Skóra i powiązane z nią struktury
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2. Struktura i kody ICF

Sekcje
Czynności i
uczestnictwo

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje życioweStruktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d1

Uczenie się i stosowanie wiedzy

d2

Ogólne zadania i polecenia

d3

Komunikacja

d4

Mobilność

d5

Samoobsługa

d6

Życie domowe

d7

Relacje i związki międzyludzkie

d8

Główne dziedziny życia

d9

Życie społeczne, towarzyskie i obywatelskie 73

2. Struktura i kody ICF

Sekcje
Czynniki
środowiskowe

ICF

Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

Produkty i technologie

e1

Środowisko naturalne/dokonane przez człowieka zmiany w

e2

środowisku
Wsparcie i relacje
Postawy

e3
e4
e5

Usługi, systemy i polityka
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2. Struktura i kody ICF

Hierarchiczna struktura klasyfikacji umożliwia ogólny (sekcja lub
klasyfikacja drugiego stopnia) lub bardziej szczegółowy
(klasyfikacja trzeciego i czwartego stopnia) opis funkcjonowania.
W ogólnych kategoriach zawierają się odpowiednie kategorie
szczegółowe.
W każdej dziedzinie szczegółowość opisu kategorii ICF wzrasta.
Każda kategoria (drugiego, trzeciego i czwartego stopnia) ma swoją
definicję (oprócz elementów Struktur ciała) oraz kryteria włączenia i
wyłączenia.
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2. Struktura i kody ICF

Przykład:
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1
b2 Funkcje
b2 czucia i ból

b3
b4
b5
b6
b7
b8

b210
b210
Seeing widzenia
functions
b210
Funkcje
b215
b215
Funkcje struktur otaczających oko
b220
b220
Wrażenia płynące z oka i struktur otaczających oko
b229
b229
Funkcje widzenia i powiązane z widzeniem, inaczej sklasyfikowane lub niesklasyfikowane
b230
b230
Funkcje słuchowe
b235
b235
Funkcje układu równowagi
b240 Wrażenia powiązane ze słyszeniem i funkcjami układu równowagi
b240
b249
b249
Funkcje słuchowe i układu równowagi, inaczej sklasyfikowane lub niesklasyfikowane
b250
b250Funkcje
smaku
b255
b255
Funkcje węchu
b260
b260
Funkcje czucia głębokiego
b265
b265
Funkcje dotyku
b270
b270
Funkcje zmysłowe związane z temperaturą i innymi bodźcami
b280
b280
Odczuwanie bólu
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1
b2 Funkcje
b2 dotyku i ból

b210 Funkcje widzenia
b215
b220
b229

b3
b4

b230
b235
b240

b5

b249

b6

b255

b7
b8

b250
b260
b265
b270
b280

“Funkcje zmysłowe związane z
wyczuwaniem światła oraz formy,
rozmiaru, kształtu i koloru bodźca
wzrokowego”.
Kryteria włączenia: funkcje ostrości wzroku,
pola widzenia, jakości widzenia, wyczuwania
światła i koloru, ostrość widzenia dalekiego i
bliskiego, widzenie jednooczne i dwuoczne,
jakość obrazu, upośledzenia takie jak
krótkowzroczność, nadwzroczność,
astygmatyzm, niedowidzenie, ślepota barw,
zwężenie pola widzenia, mroczki centralne i
obwodowe, podwójne widzenie, ślepota
zmierzchowa i zaburzona adaptacja do światła.
Kryteria wyłączenia: funkcje percepcyjne
(b156)
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1
b2 Funkcje
b2 czucia i ból

b210 Funkcje widzenia
B210
b215
b220

b2100 Funkcje ostrości widzenia

b2101 Funkcje pola widzenia
b2102
Jakość
widzenia
b2102
Jakość
widzenia

b229

b3
b4

b230
b235
b240

b5

b249

b6

b255

b7
b8

b250
b260
b265
b270
b280

b2108 Funkcje wzrokowe, inaczej sklasyfikowane
b2109 Funkcje wzrokowe, niesklasyfikowane

“Funkcje wzrokowe
obejmujące czułość
na światło, widzenie
barwne, czułość
kontrastową i ogólną
jakość obrazu”
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Funkcje życiowe Struktury ciała

b1
b2 Funkcje
b2 czucia i ból

b2100

b21020 Czułość
B21020
Czułość na
na światło
światło
b21021 Widzenie barwne

b215

b2101

b21022 Czułość kontrastowa

b220

b2102 Jakość widzenia

b210Funkcje wzrokowe
b210

b229

b3
b4

b230
b235
b240

b5

b249

b6

b255

b7
b8

b250
b260
b265
b270
b280

b2108

b21023 Jakość obrazu

b21028 Jakość widzenia, inaczej sklasyfikow
b21029 Jakość widzenia, nieokreślone

b2109

Funkcje wzrokowe wyczuwania
minimalnej ilości światła
(minimum światła) i minimalnej
różnicy intensywności (różnica
światła).
Kryteria włączenia: funkcje adaptacji do
ciemności, zaburzenia, np. ślepota
zmierzchowa (niedowrażliwość na światło)
i światłowstręt (nadwrażliwość na światło)
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje życiowe Struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo
d1
d2

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d910 Życie społeczne
D920 Rekreacja i czas wolny
d930 Religia i duchowość

d3

d940 Prawa człowieka

d4

d950 Życie polityczne i obywatelstwo

d5

d998

Życie społeczne, towarzyskie i obywatelskie, inaczej sklasyfikowane

d6

d999

Życie społeczne, towarzyskie i obywatelskie, niesklasyfikowane

d7
d8
d9 Życie
społeczne, towarzyskie i obywatelskie
d9
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje życiowe Struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d1
d2
d3

d910
d920 Rekreacja i czas wolny
d930

d4
d5
d6

d940
d950
d998
d999

d7
d8
d9 Życie d9
społeczne, towarzyskie i obywatelskie

“Branie udziału we wszelkich
formach rozrywki, zajęciach
rekreacyjnych, np.
nieformalnych lub
zorganizowanych zabawach,
zajęciach sportowych,
rekreacyjnych czy
rozrywkowych, chodzenie do
galerii sztuki, muzeum, kina i
teatru, posiadanie hobby,
czytanie dla przyjemności,
granie na instrumentach
muzycznych, uprawianie
turystyki i podróżowanie dla
przyjemności”.
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje
życiowe

Struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d1
d2
d3

d910
d920 Rekreacja i czas wolny
d930

d4
d5
d6

d940
d950
d998
d999

d7
d8
d9 Życie społeczne,
towarzyskie i obywatelskie
d9

Kryteria włączenia:
zabawa, sporty, kultura i
sztuka, twórczość, hobby i
socjalizacja
Kryteria wyłączenia:
jeżdżenie na zwierzętach
jako środek transortu
(d480), płatna i niepłatna
praca (d850 i d855), religia i
duchowość (d930), życie
polityczne i obywatelstwo
(d950)
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje życiowe Struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8

d910
d920 Rekreacja i czas wolny
d930d9200
d9200 Zabawa
Zabawa
d940d9201
d950
d9202
d998
d9203
d999
d9204

Sporty
Kultura i sztuka
Twórczość
Hobby

d9205 Socjalizacja
d9208

Rekreacja i czas wolny, inaczej sklasyfikowane

d9209

Rekreacja i cxas wolny, niesklasyfikowane

d9 Życie społeczne,
towarzyskie i obywatelskie
d9
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2. Struktura i kody ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje życiowe i
struktury ciała
Funkcje życiowe Struktury ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

d1
d2
d3

d910
d920 Rozrywka i czas wolny
d930

d4
d5

d940

d9200 Zabawa
Play

d950

Branie udziału w grach
o określonych
d999
d6
zasadach,
niezorganizowanych
d7
grach lub
spontanicznych
d8
zabawach (np. gra w
d9 Życie d9
społeczne, towarzyskie i obywatelskie szachy lub karty albo
93
gry dla dzieci).
d998

Klasyfikacja – struktura i kody
Inaczej sklasyfikowane – kategorie
Na przykład: e1108 Produkty i substancje do indywidualnego
spożycia, inaczej sklasyfikowane

Pozwala to na kodowanie aspektów funkcjonowania, które nie mieszczą
się w ramach żadnej konkretnej kategorii. W przypadku określenia
“inaczej sklasyfikowane” użytkowanik powinien sklasyfikować dany
aspekt na dodatkowej liście.
 e1108 Produkty i substancje do indywidualnego spożycia:
Substancje niestosowane w celach leczniczych i alkohol

Niesklasyfikowane – kategorie
Na przykład: e1109 Produkty i substancje do indywidualnego
spożycia, niesklasyfikowane

Dzięki temu można sklasyfikować funkcje, które pasują do grupy, w
przypadku gdy informacje na ich temat nie są wystarczające, by
przypisać im konkretną kategorię. Kod ten ma znaczenie takie samo, jak
klasyfikacja drugiego lub trzeciego stopnia bezpośrednio nad nim, lecz
nie podane są żadne dodatkowe informacje.

2. Struktura i kody ICF

Światowa Organizacja Zdrowia udostępnia
internetową wyszukiwarkę ICF, która
umożliwia przeszukanie klasyfikacji pod
kątem kategorii ICF:
http://www.who.int/classifications/icfbrowser
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2. Struktura i kody ICF

Zapamiętaj:
1. Klasyfikacja podzielona jest na dwie części, cztery
elementy, sekcje (pierwszego stopnia) i kategorie (drugiego,
trzeciego i czwartego stopnia).
2. Sekcje (pierwszy stopień) i kategorie (drugi, trzeci, czwarty
stopień) zawierają definicje wraz z kryteriami włączenia i
wyłączenia (nie dotyczy to struktur ciała).
3. Szczegółowość definicji danego aspektu funkcjonowania może
obejmować stopnie od pierwszego do czwartego.
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2. Struktura i kody ICF

Zadanie 3: “Zapoznaj się z
klasyfikacją”

Przeszukaj klasyfikację pod kątem kategorii ICF, które
opisują pozycje podkreślone w poniższym przykładzie:
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2. Struktura i kody ICF
Przykład:
pani Baker,
Wiek: 42 lata,
Diagnoza: Reumatoidalne
zapalenie stawów,
Czas trwania choroby: 10 lat

I’m suffering from rheumatoid arthritis for about 10 years. Presently
several of the finger joints__________ as well as the wrist joints and the
knee are quite swollen and every movement is rather painful, especially in
the morning. The pain is localized in the joints___________. Thus,
it’s already difficult for me to dress myself__________. And the
shoulder just makes it difficult to lift things__________ to the very top
shelf of a cupboard for example. Cleaning the windows__________ is
also very complicated for me. And – I should mention this – our
apartment_________ increasingly proves to be a hindrance for me. It’s
located in the 4th floor without an elevator and climbing stairs
___________ becomes rather difficult for me.
But besides those stupid daily hassles, what affected me most is that I
even had to give up my job_________. Due to the restricted
movement of my fingers_________ I was not longer able to work as a
secretary,

for

example

increasingly

I

had

difficulties

in

typing___________.
During a stay in hospital an occupational therapist____________
offered me useful devices for daily life, for example an electric opener
for bottles__________. There’s a nice young student who is
helping__________ me with some household things and my husband
is very supportive__________, too.
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2. 2. Struktura i kody ICF
Przykład:
pani Baker,
Wiek: 42 lata,
Diagnoza: Reumatoidalne
zapalenie stawów,
Czas trwania choroby: 10 lat

I’m suffering from rheumatoid arthritis for about 10 years. Presently

s73021 Stawy rąk i palców
b28016 Ból stawów
d540 Ubieranie
d4300 Podnoszenie
d6402 Sprzątanie powierzchni
mieszkalnej
e155
Produkty i technologie
związane z projektowaniem,
konstrukcją i budową obiektów
użytku prywatnego
d4551 Wspinanie
d850 Płatne zatrudnienie
b710 Ruchliwość stawów
d3601 Korzystanie z maszyny do
pisania
e355 Personel medyczny
e155 Produkty i technologie do
indywidualnego użytku w
codziennym życiu
e340 Osobisty personel
medyczny i opiekunowie
e310 Najbliższa rodzina

shoulder just makes it difficult to lift things__________
d4300 to the very top

several of the finger joints__________
s73021 as well as the wrist joints and the
knee are quite swollen and every movement is rather painful, especially in

b28016 Thus,
the morning. The pain is localized in the joints___________.
it’s already difficult for me to dress myself__________.
And the
d540
shelf of a cupboard for example. Cleaning the windows__________
d6402 is
also very complicated for me. And – I should mention this – our

e155 increasingly proves to be a hindrance for me. It’s
apartment_________
located in the 4th floor without an elevator and climbing stairs

d4551 becomes rather difficult for me.
___________
But besides those stupid daily hassles, what affected me most is that I

d850
even had to give up my job_________.
Due to the restricted

b710 I was not longer able to work as a
movement of my fingers_________
secretary,

for

example

d3601
typing___________.

increasingly

I

had

difficulties

in

e355
During a stay in hospital an occupational therapist____________
offered me useful devices for daily life, for example an electric opener

e115
for bottles__________.
There’s a nice young student who is

e340 me with some household things and my husband
helping__________
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e310 too.
is very supportive__________,

Międzynarodowa klasyfikacja
funkcjonowania, niepełnosprawności
i zdrowia
(ICF)

Dzień 2
Warsztaty ICF
1

Warsztat

7. ICF w
planowaniu
rehabilitacji
5. Potrzeby i cele
ICF

Dzień 1

6.
Podstawow
e zestawy
ICF

4. Kodowanie:
zasady łączenia

2. Struktura i kody

8. Studia
przypadku ICF

9. ICF w
kształceniu

10.
Kształcenie
pacjenta
oparte na
ICF

Dzień 3

3. Kodowanie:
kwalifikatory ICF

Dzień 2

Szkolenie
•

Model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

2

Powtórka – dzień 1
1. Zintegrowany biopsychospołeczny
model funkcjonowania i
niepełnosprawności
Stan zdrowia

Funkcje
życiowe/struktu
ryciała

Czynniki
środowiskowe

Czynności

Uczestnictwo

Czynniki osobiste

3

Powtórka –Dzień 1
2. Struktura i kody klasyfikacji
ICF
Funkcjonowanie i
niepełnosprawność
Funkcje życiowe i
struktury ciała

Czynniki kontekstowe

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

b1 – b8

s1 – b8

d1 – d9

e1 – e5

p1 – p6

b110 b899

s110 s899

d110 d999

e110 e599

p110 p699

b1100 b7809

s1100 s8309

d1550 d9309

e1100 e5959

p1100 p6959

b11420 b51059

s11000 s76009

Opisywanie funkcjonowania i
niepełnosprawności

4

Powtórka – dzień 1
Przykład: Martin, 27 lat, miał wypadek na motorze prawie dwa lata temu.
U Martina zdiagnozowano całkowitą paraplegię na poziomie 7. Th ___________. Przed
wypadkiem Martin ukończył praktykę _______ w charakterze sprzedawcy domowego sprzętu
elektronicznego, jednak pracował jako tragarz mebli przy przeprowadzkach. Po wypadku było
jasne, że nie może kontynuować tej pracy. Po regularnych konsultacjach z Doradcą
Zawodowym chłopak zdecydował się ukończyć kurs komputerowy ________ ale ciągle
jeszcze nie podjął ostatecznych decyzji co do ścieżki kariery.
Podczas rehabilitacji intensywne zajęcia z terapeutązajęciowymifizjoterapeutą ______
pozwoliły mu nauczyć się napędzaniawózkabezproblemów __________. Martin wciąż
jednak ma łagodneograniczeniawpodnoszeniuprzedmiotów _________ z powodu
umiarkowanie upośledzonych funkcji sensorycznych ifunkcjisiłymięśni__________ co
czasem wpływa na samoobsługę, na przykład na nakładanieubrania ___________ .
Obecnie mieszka z przyjacielem w podmiejskim mieszkaniu dostosowanym dla osób na
wózkach ________ . Często ma problemy poruszając się poza domem ze względu na brak
podjazdów do budynków publicznych __________ takich jak restauracje. Udało mu się
znaleźć świetną pizzerię z szerokimi drzwiami i dostępnymi toaletami. Często tam chodzi ze
swoimi przyjaciółmiktórzybardzogowspierająodmomentuwypadku __________ .
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Powtórka – dzień 1
Przykład: Martin, 27 lat, miał wypadek na motorze prawie dwa lata temu.

s12001

U Martina zdiagnozowano całkowitą paraplegię na poziomie 7. Th ___________. Przed
d840 w charakterze sprzedawcy domowego sprzętu
wypadkiem Martin ukończył praktykę _______
elektronicznego, jednak pracował jako tragarz mebli przy przeprowadzkach. Po wypadku było
jasne, że nie może kontynuować tej pracy. Po regularnych konsultacjach z Doradcą
d825
Zawodowym chłopak zdecydował się ukończyć kurs komputerowy ________
ale ciągle
jeszcze nie podjął ostatecznych decyzji co do ścieżki kariery.
e355
Podczas rehabilitacji intensywne zajęcia z terapeutązajęciowymifizjoterapeutą ______
d465
pozwoliły mu nauczyć się napędzaniawózkabezproblemów __________.
Martin wciąż
d4300
jednak ma łagodneograniczeniawpodnoszeniuprzedmiotów _________
z powodu
b730
umiarkowanie upośledzonych funkcji sensorycznych ifunkcjisiłymięśni__________ co
czasem wpływa na samoobsługę, na przykład na nakładanieubrania ___________
.
d5400
Obecnie mieszka z przyjacielem w podmiejskim mieszkaniu dostosowanym dla osób na
e155
wózkach ________
. Często ma problemy poruszając się poza domem ze względu na brak
e150
podjazdów do budynków publicznych __________
takich jak restauracje. Udało mu się
znaleźć świetną pizzerię z szerokimi drzwiami i dostępnymi toaletami. Często tam chodzi ze
e320
swoimi przyjaciółmiktórzybardzogowspierająodmomentuwypadku __________ .
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Poznawanie ICF
3. Kwalifikatory ICF

1. kwalifik.
2. kwalifik.
s 7302 0.4 2 3 3. kwalifik.

Składnik
Rozdział

2.poziom 3.
poziom

4.
poziom

1

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

W tej części warsztatu:
• Dowiesz się, jak za pomocą kwalifikatorów ICF określić
zakres problemu w danej kategorii ICF
• Nauczysz się, jak dokumentować informacje na temat
stanu zdrowia za pomocą ICF

2

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Wykorzystaniu którejkolwiek kategorii ICF powinien
towarzyszyć przynjamniej jeden kwalifikator. Bez
kwalifikatora kody nie przekazują żadnych informacji.
Kwalifikatory opisują rząd wielkości dot. stanu zdrowia lub
stopnia zaawansowania problemu zdrowotnego.
Kwalifikatory mają postać jednej, dwóch lub większej ilości cyfr
po kropce.
1. kwalifik.
2. kwalifik.
s 7302 0.4 23 3rd
kwalifik.
Problem może oznaczać upośledzenie, ogranicznenie lub
barierę , w zależności od opisywanej kategorii ICF.
3

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

ICF
Funkcjonowanie i Niepełnosprawność

Funkcje i struktury
ciała
Funkcje ciała

Czynności i
Uczestnictwo

Czynniki kontekstowe
Czynniki
srodowiskowe

Czynniki

osobiste/osobowościo
we

Struktury
ciała

Kwalifikatory ICF dla składników Funkcji i struktur ciała,
czynności i uczestnictwa sklasyfikowanych w ICF są
kwantyfikowane przy wykorzystaniu jednej skali ogólnej.

4

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

ICF
Czynniki kontekstowe

Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje i struktury
ciała
Funkcje ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki
środowiskowe

Struktury ciała

XXX.0

BRAK problemu (nie istnieje, nieistotny,…)

0 – 4%

XXX.1

ŁAGODNY problem (slight, low,...)

5 – 24%

XXX.2

UMIARKOWANY problem (średni,...)

25 – 49%

XXX.3

ZNACZNY problem (wysoki, ostry,...)

50 – 95%

XXX.4

CAŁKOWITY problem (totalny,...)

96 – 100%

XXX.8

nieokreślony (dostępne informacje nie wystarczają do określenia
stopnia zaawansowania problemu)

XXX.9

nie dotyczy (stosowanie kodu jest niewłaściwe bądź niemożliwe)
5

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje i struktury
ciała
Funkcje ciałe

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe
Czynniki
środowiskowe

Czynniki
osobiste

Struktury
ciała

Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

W przypadku czynników środowiskowych pierwszy
kwalifikator może być wykorzystany do opisania zakresu
pozytywnego wpływu otoczenia, ( czynniki ułatwiające),
albo zakres negatywnego wpływu (bariery). Zaznaczanie
czynników ułatwiających polega na zastąpieniu kropki
plusem.
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3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

ICF
Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Funkcje i struktury
ciała
Funkcje ciała

Czynności i
uczestnictwo

Czynniki kontekstowe
kontekstowe
Czynniki

Czynniki
środowiskowe

Czynniki osobiste

Struktury
ciała

XXX.0 BRAK bariery

XXX+0 BRAK czynnika ułatw.

XXX.1 ŁAGODNA bariera

XXX+1 ŁAGODNY czynnik ułatw.

XXX.2 UMIARKOWANA bariera

XXX+2 UMIARKOW. czynnik ułatw.

XXX.3 ZNACZNA bariera

XXX+3 ZNACZNY czynnik ułatw.

XXX.4 CAŁKOWITA bariera

XXX+4 CAŁKOWITY czynnik ułatw.

XXX.8 bariera, nieokreślona
XXX.9 nie dotyczy

XXX+8 cz. ułatw., nieokreślony
XXX+9 nie dotyczy
7

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Przykłady wykorzystania ogólnego kwalifikatora ICF:
Jedzenie to
umiarkowany
problem (trwa
dużo dłużej)
d550.2
Jestem w stanie
pracować tylko
w niepełnym
wymiarze godzin
jako tłumacz
d850.2

Ruchomość stawu
skokowego jest
znacznie upośledzona

b7101.3
Moja mama jest dla
mnie ogromnym
wsparciem

e310+4

8

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kod ICF code składa się z przedrostka, kodu numerycznego i
przynajmniej jednego Kwalifikatora ICF.
Dla różnych użytkowników właściwe i pomocne mogą być inne
informacje. Istnieje szereg dodatkowych kwalifikatorów
charkaterystycznych dla danego składnika, które mogą
okazać się użyteczne
1. kwalif.
2. kwalif.
s 7302 0.4 2 3 3. kwalif.
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3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kwalifikator ICF dla funkcji ciała
1. kwalifikator = zakres upośledzenia

b7101.3
Ruchomość stawów
Funkcje zakresu i łatwości ruchu więcej niż jednego stawu

XXX.0

Brak upośledzenia

XXX.1

łagodne upośledzenie

XXX.2

Umiarkowane upośledzenie

XXX.3

Znaczne upośledzenie

XXX.4

Całkowite upośledzenie

XXX.8

nieokreślone

XXX.9

nie dotyczy
10

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kalifikator ICF dla struktur ciała
1. kwalifikator = zakres upośledzenia
2. kwalifikator = charakter upośl.

s 7302 .4 2 3
Struktura dłoni

XXX.0
XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

XXX.8
XXX.9

XXX._0 Brak zmian w strukt.
XXX._1 Calkowity brak
XXX._2 Częściowy brak
Brak upośledzenia
XXX._3 Dodatkowa część
łagodne upośledzenia XXX._4 Anormalne wymiary
Umiarkowane upośl. XXX._5 Brak ciągłości
Znaczne upośledzenie XXX._6 Odmienna pozycja
Całkowite upośl.
XXX._7 jakościowe zmiany w
strukturze
nieokreślone
XXX._8 nieokreślone
nie dotyczy
XXX._9 nie dotyczy

3. kwalif. = umiejscowienie
upośledzenia

XXX.__0
rejon
XXX.__1
XXX.__2
XXX.__3
XXX.__4
XXX.__5
XXX.__6
XXX.__7

Więcej niż jeden
prawy
lewy
obustronny
przód
tył
proksymalny
dystalny

XXX.__8 nieokreślony
XXX.__9 nie dotyczy
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3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kwalifikator ICF dla czynności i uczestnictwa
1. kwalifikator = Wydajność
2nd kwalifikator = Zdolność

d550.2 3
Jedzenie
Wykonywanie skoordynowanych zadań i działań związanych z
jedzeniem podanych potraw, podnoszenie jedzenia do ust i
konsumowanie w kulturowo dopuszczalny sposób, cięcie bądź rwanie
jedzenia na kawałki, otwieranie butelek i puszek, używanie przyborów
do jedzenia, uczestniczenie w posiłkach, ucztowanie i jedzenie poza
domem
Zdolność
XXX.0 Brak trudności

Wydajność
Opisuje, co osoba robi w jej
aktualnym otoczeniu.
Wydajność obejmuje czynniki
środowiskowe – wszystkie aspekty
świata fizycznego, społecznego i
nastawienia społęcznego.

XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

Łagodne trudności
Umiarkowane tr.
Znaczne trudności
Całkowita trudn.

XXX.8 nieokreślone
XXX.9 nie dotyczy

Opisuje zdolność osoby do
wykonania zadania/działania
w standardowym otoczeniu.
Określa najwyższy
prawdopodobny poziom
funkcjonalny, jaki może
osiągnąć dana osoba.
12

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kwalifikator ICF dla poziomu czynnościowego i
uczestnictwa
Wydajność
Zdolność
Opisuje zdolność osoby do
wykonania zadania/działania w
standardowym otoczeniu.
Określa najwyższy
prawdopodobny poziom
funkcjonalny, jaki może osiągnąć
dana osoba

Opisuje, co osoba robi w jej aktualnym
otoczeniu.
Wydajność obejmuje czynniki
środowiskowe – wszystkie aspekty
świata fizycznego, społecznego i
nastawienia społecznego.

s7501.413
=Całkowite upośledzenie z
całkowitym brakiem struktur obu
nóg poniżej kolan legs

d4552.XX
04
=Bieganie
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3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kwalifikator ICF – poziom czynnościowy i
uczestnictwo
Wydajność
Zdolność
Opisuje zdolność osoby do wykonania
zadania/działania w standardowym
otoczeniu.
Określa najwyższy prawdopodobny
poziom funkcjonalny, jaki może osiągnąć
dana osoba

Opisuje, co osoba robi w jej aktualnym
otoczeniu.
Wydajność obejmuje czynniki środowiskowe –
wszystkie aspekty świata fizycznego,
społecznego i nastawienia społecznego.

b230.3
=Znaczne upośledzenie funkcji
słuchu

03
d310.XX

Komunikacja – odbieranie
– przekazu ustnego
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3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Kwalifikator ICF dla czynników środowiskowych
1. kwalifikator = zakres bariery lub czynnika
ułatwiającego

e310+4
Najbliższa rodzina
Osoby związane rodzinnie za pomocą urodzin, małżeństwa lub innej
relacji uznanej w danej kulturze za najbliższą rodzinę – małżonkowie,
partnerzy, rodzice, rodzeństwo, dzieci, rodzice zastępczy i przybrani
oraz dziadkowie
XXX.0
XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

Brak barrier
łagodna barrier
Umiarkowana barrier
Znaczna barrier
Całkowita barrier

XXX.8 nieokreślona
XXX.9 nie dotyczy

XXX+0
XXX+1
XXX+2
XXX+3
XXX+4

Brak ułatwienia
Łagodne ułatwienie
Umiarkowane ułatwienie
Znaczne ułatwienie
Całkowite ułatwienie

XXX+8 nieokreśone
XXX+9 nie dotyczy
15

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

• ĆWICZENIE: ROZUMIENIE ZASADY DZIAŁANIA KODÓW
ICF
‚Rozkoduj„ kody ICF podane w materiałach ćwiczeniowych

16

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Exercise: “Rozumienie zasad użycia
kodów ICF”
‚Rozkoduj„ kody ICF podane w materiałach ćwiczeniowych

17

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

d5202.13
= Znaczne problemy w zdolności i
łągodne problemy w wydajności w
zakresie ‚dbałości o włosy‘

d4154.23
Znaczne problemy w
zdolności i
umiarkowane
problemy w
wydajnościw
zakresie
„utrzymywania
pozycji stojącej‟

s73000.451

= Całkowite upośledzenie z
przerwaniem ciągłości po
stronie prawej ‘kości ramienia’
18

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

b530.4

= Całkowite
upośledzenie w
zakresie ‘funkcji
utrzymania wagi
ciała”

e1500.4

= Całkowita bariera w
zakresie „Infrastruktura

i technologia
umożliwiająca
wchodzenie i opuszczania
budynków użyteczności
publicznej’

d450.23

= Znaczne trudności w
zdolności i umiarkowane
trudności w wydajności w
zakresie ‚Chodzenia‘

19

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

e320+4

= Całkowite ułatwienie w zakresie ‚Przyjaciele‘

20

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Przy wykorzystaniu kwalifikatorów ICF można stworzyć profil
funkcjonalny. Opisuje on w pełni doświadczenie funkcjonalne
danej osoby.
Assessment

Global Goal: Independence in community
Service-Programme-Goal: Participation in society
Cycle goal 1: Independent mobility
Cycle goal 2: Independent self-care
Cycle goal 3: Health maintenance
ICF categories

b134
b152
b28013
b4350
b610
b710
b735
b755
b810
s810
d230
d240
d410
d4153
d420
d465
d475
d540
d920

ICF Qualifier
problem
0
1
2
3

e110
e115
e120
e155
e310

facilitator
3+ 2+ 1+

1

barrier
2
3

Ways of relating to others
Ways of handling stress
Ways of relating to the own body

0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
facilitator
4+ 3+ 2+ 1+

4

Products or substances for personal consumption
Assistive products… for personal use in daily living
Assistive products…for personal mobility
Design, construction…of buildings for private use
Immediate family

CG3
CG1, 2
positive +

pf
pf
pf

0

CG1
CG3
CG1
CG1
CG3
CG3
CG1
CG1, 2
CG1, 2
CG1, 2
CG1
CG1
CG2
-

Influence
neutral 0

Evalu

ICF Qualifie
p
0
1

4

Sleep functions
Emotional functions
Pain in back
Immune response
Urinary excretory fucntions
Mobility of joint functions
Muscle tone functions
Involuntary movement reaction functions
Protective functions of the skin
Structure of areas of skin
Carrying out daily routine
Handling stress and other psychological demands
Changing basic body positions
Maintaining a sitting position
Transferring oneself
Moving around using equipment
Driving
Dressing
Recreation and leisure
4+

Goal Relation

0
0
0
0
0
Goal
value

negative -

positive +
CG1, 2
CG1, 2

0

1

4+
4+
Influence
neutral 0

0
0

21

3. Kodowanie za pomocą kwalifikatorów ICF

Zapamiętaj:
1. Kwalifikatory ICF są niezbędne do stworzenia kompletnego
kodu ICF
2. Kwalifikator ICF opisuje zakres problemu w ramach
odpowiedniego skłądnika lub kategorii
Dla czynników środowiskowych kwalifikatory ICF opisują
istnienie ułatwień, po których jest “+” zamiast “.” po danej
kategorii ICF.
3. Istnieje szeroka gama dodatkowych kwalifikatorów
związanych z konkretnymi składnikami, których kodowanie
może w niektórych przypadkach być użyteczne

22

Poznawanie ICF
4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim
informacji z klasyfikacją ICF

1 kwalifik..
2. kwalifik.
s 7302 0.4 2 3 3.kwalifik.

Składnik
Rozdział

2.poziom 3.pozio
m

4.poziom

1

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

W tej części warsztatu:
• Dowiesz się, jak łączyć stan zdrowia i powiązane z nim
informacje z klasyfikacją ICF
• Poznasz korzyści płynące z takiego połączenia

2

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Metoda łączenia pozwala na korzystanie ze
standardowej terminologii ICF i umożliwia:
• zrozumienie znaczenia zdrowia i powiązanych

informacji
• porównywanie informacji z różnych źródeł

3

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Metoda łączenia

Metoda przekładania stanu zdrowia i
powiązanych ze zdrowiem informacji

na klasyfikację ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Metodę łączenia można stosować w:
• Niemal wszystkich wynikach pomiarów
klinicznych
– Standardowych wynikach zebranych w procesie
nakierowanym na pacjenta
• Dane podawane przez samego pacjenta
• Dane podawane przez opiekuna lub personel medyczny
– Ocenach klinicznych, także tych wymagających
specjalistycznych urządzeń
• Celach konkretnych interwencji
• Danych jakościowych

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z
klasyfikacją ICF

Kroki

Przygotowa
nie
informacji

Identyfikacja
łączników

Różne,
w zależności od typu
informacji, która ma być
połączona

Łączenie
łączników z
ICF
Takie samo
dla
wszystkich
typów
informacji

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Kroki łączenia dla ocen klinicznych

Przygotowa
nie
informacji
Opis oceny
klinicznej

Identyfikacja
łączników
Czego dotyczy?
Cel oceny
klinicznej

Stężenie Albumin w moczu

Funkcja nerek

Pooperacyjne zużycie
leków przeciwbólowych

Ból

Test marszu sześciominutowego

Chodzenie

Tolerancja wysiłkowa

Łączenie
łączników z
ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Podczas identyfikacji łączników z ocen klinicznych
trzeba wziąć pod uwagę, że:

• łącznik może się zmieniać w zależności od
kontekstu, w którym wykorzystywana jest ocena
kliniczna
• Podczas opisywania oceny klinicznej konieczne
może być opisanie kontekstu oceny

4. Linking health and health related information to the ICF

Etapy łączenia w przypadku celów
interwencji

Przygotowanie

informacji

Identyfikacja
łączników

Opis interwencji

Czego dotyczy?
Cel interwencji

Termoterapia

Wpływ napięcia mięśniowego

Krioterapia

Wpływ zapalenia stawów

Uruchamianie

Poprawa mobilności
Zapobieganie odleżynom

Łączenie
łączników z ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Podczas identyfikacji łączników celów interwencji
trzeba wziąć pod uwagę, że:

• Łącznik może się zmieniać w zależności od
kontekstu, w którym stosowana jest interwencja
• Podczas opisywania interwencji konieczne może
być opisanie kontekstu stosowania interwencji

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Etapy łączenia dla danych jakościowych

Przygotowani
e informacji

Identyfikacja
łączników

Łączenie
łączników z ICF

Podziel tekst w
miejscu, gdzie
zostanie
wykryta zmiana
znaczenia

Teksty po obu stronach podziału zazwyczaj mają
wspólny temat łączący

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Dane z wywiadu jakościowego:

“Czasami siię j-j-jąkam i nie potrafię znaleźć
właściwego słowa, ale tylko kiedy jestem wśród
nieznajomych i widzę ich po raz pierwszy. Z tego
powodu trudno mi zawierać nowe znajomości, bo
ludzie żartują sobie ze mnie, albo trzymają na
dystans. Ostatnio jednak sprawy mają się lepiej, bo
rodzice kupili mi psa, nowego przyjaciela, i mówią,
że jak tylko skończę 11 lat, będę mógł zabierać go
na długie spacery. Ale na razie jest mi smutno
przez większą część dnia.”

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Dane z wywiadu jakościowego:

“Czasami się j-j-jąkam i nie potrafię znaleźć
właściwego słowa, ale tylko kiedy jestem wśród
nieznajomych i widzę ich po raz pierwszy. BZ tego
powodu trudno mi zawierać nowe znajomości, bo
ludzie żartują sobie ze mnie, albo trzymają na
dystans. Ostatnio jednak sprawy mają się lepiej, bo
rodzice kupili mi psa, nowego przyjaciela, i mówią,
że jak tylko skończę 11 lat, będę mógł zabierać go
na długie spacery. Ale na razie jest mi smutno
przez większą część dnia”

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Podział tekstu w miejscu
zmiany znaczenia
Czasami siię j-j-jąkam i nie potrafię
znaleźć właściwego słowa, ale tylko
kiedy jestem wśród nieznajomych i
widzę ich po raz pierwszy.
Z tego powodu trudno mi zawierać
nowe znajomości, bo ludzie żartują
sobie ze mnie, albo zachowują
dystans.
. Ostatnio jednak sprawy mają się
lepiej, bo rodzice kupili mi psa,
nowego przyjaciela, i mówią, że jak
tylko skończę 11 lat, będę mógł
zabierać go na długie spacery.

Ale na razie jest mi smutno przez
większą część dnia.”

łącznik

Kod ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Etapy łączenia dla danych jakościowych

Przygotowani
e informacji

Identyfikacja
łączników

Podziel tekst w
miejscu zmiany
znaczenia

Czego dotyczy
tekst ?
(we własnych
słowach osoby)

Łączenie
Łączników z ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Podział tekstu w miejscu
zmiany znaczenia

łącznik

Czasami siię j-j-jąkam i nie potrafię
znaleźć właściwego słowa, ale tylko
kiedy jestem wśród nieznajomych i
widzę ich po raz pierwszy.

-Czasami się j-j-jąkam
-Nie potrafię znaleźc właściwego
słowa
-Tylko kiedy jestem wśród
nieznajomych i widzę ich po
raz pierwszy

Z tego powodu trudno mi zawierać
nowe znajomości, bo ludzie żartują
sobie ze mnie, albo zachowują
dystans.
Ostatnio jednak sprawy mają się
lepiej, bo rodzice kupili mi psa,
nowego przyjaciela, i mówią, że jak
tylko skończę 11 lat, będę mógł
zabierać go na długie spacery.

Ale na razie jest mi smutno przez
większą cześc dnia.”

ICF Code

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Etapy

Przygotowani
e
informacji

Identyfikacja
łączników

Rożne w zależności od typu
informacji do połączenia

Łączenie
łączników z ICF
Takie samo dla
wszystkich
typów inf.

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Etapy łączenia dla ocen klinicznych

Przygotowani
e informacji

Identyfikacja
łączników

Opis oceny
klinicznej

Czego dotyczy?
Cele oceny
klinicznej

Wybór
najwłaściwszeg
o kodu/kodów

Stężenie albumin w urynie

Funkcja nerek

???

Pooperacyjne zużycie leków
przeciwbólowych

Ból

???

Test marszu sześciominutowego

Chodzenie

???

Tolerancja wysiłkowa

????

Łączenie łącznika
z

Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją
ICF
Etapy łączenia dla celów interwencji

Przygotowani
e
informacji
Opis interwencji

Identyfikacja
łączników

Łączenie
łączników z ICF

Czego dotyczy?
Cel interwencji

Wybór
najwłaściwszyc
h kodów

Termoterapia

Wpływ napięcia mięśniowego

???

Krioterapia

Wpływ stany zapalnego stawów

???

Uruchomienie

Poprawa ruchomości

???

Zapobieganie odleżynom

????

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z

klasyfikacją

Podział tekstu w miejscu
zmiany znaczenia

łącznik

Czasami siię j-j-jąkam i nie potrafię
znaleźć właściwego słowa, ale tylko
kiedy jestem wśród nieznajomych i
widzę ich po raz pierwszy.

-Czasami się j-j-jąkam
-Nie potrafię znaleźc właściwego
słowa
-Tylko kiedy jestem wśród
nieznajomych i widzę ich po raz
pierwszy

Z tego powodu trudno mi zawierać
nowe znajomości, bo ludzie żartują
sobie ze mnie, albo zachowują
dystans.
Ostatnio jednak sprawy mają się
lepiej, bo rodzice kupili mi psa,
nowego przyjaciela, i mówią, że jak
tylko skończę 11 lat, będę mógł
zabierać go na długie spacery.

Ale na razie jest mi smutno przez
większą cześc dnia.”

Kod ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją

Przekładanie łączników
na ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Czy łącznik jest elementem …?
Przypaddłośd
(dchoroba, uraz)

Funkcja ciała
struktura ciała

Czynności

Czynniki środowiskowe

Uczestnictwo

Czynniki
osobiste

Jeśli tak…
•

Który komponent?

•

Który rozdział w ramach wybranego składnika/komponentu jest najwłaściwszy?

•

Która kategoria w ramach wybranego rozdziału jest najbardziej precyzyjna?

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Bloki ICF
•

Rozdziały są często podzielone na „bloki” kategorii. Przykładowo, w
Rozdziale 3 klasyfikacji Czynności i Uczestnictwa (Komunikacja), są trzy
bloki:
Komunikacja-odbiór (d310–d329),

Komunikacja-produkcja (d330–d349), oraz
konwersacje i wykorzystanie urządzeń/technik komunikacyjnych
(d350–d369).
•

Bloki są pomyślane jako usprawnienie dla uzytkowników, ściśle rzecz
biorąc nie są cześcią struktury klasyfikacji i przeważnie nie są stosowane
w kodowaniu.

Pod koniec bloku są także określone konkretne kategorie

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

WHODASII – D4:3
Dobre relacje z bliskimi ludźmi?

d799 Interakcje międzyludzkie i relacje, nieokreślone

Consensus process

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Czy łącznik jest elementem …?
Przypaddłośd
(dchoroba, uraz)

Funkcja ciała
struktura ciała

Czynności

Czynniki środowiskowe

Uczestnictwo

Czynniki
osobiste

Jeśli tak…

HC = Health Condition/ stan
zdrowia/problem zdrowotny

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Czy łącznik jest elementem …?
Przypaddłośd
(dchoroba, uraz)

Funkcja ciała
struktura ciała

Czynności

Czynniki środowiskowe

Uczestnictwo

Czynniki
osobiste

Jeśli tak…

PF = Personal Factor/czynnik osobisty

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z ICF

Czynnik osobisty

• Mogą mieć pozytywny bądź
negatywny wpływ na
niepełnosprawność i funkcjonowanie

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Czy łącznik może byd ograniczony lub uszkodzony?
Health condition
(disease, trauma)

Body function
and Body structure

Jeśli nie…

Environmental
factors

Activity

Participation

Personal
factors

PF = Personal Factor/czynnik osobisty

4. 4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Czy łącznik…?
Przypadłośc
(dchoroba, uraz)

Funkcje ciała struktury ciała
czynnośd

Cz. Środowiskowe

Uczestictwo

Cz. osobiste

Ale nikt nie jest w stanie okreslić który…

nd = Not Definable/niezdefiniowany

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF
CF

Opisz ocenę kliniczną bądź
interwencję

30

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF
o the ICF

Czego dotyczy?
Opisz cel oceny klinicznej/cel interwencji

31

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF

Wybierz właściwe kody do
opisania łącznika

32

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF
the ICF

Etapy łączenia dla ocen klinicznych

Przygotowanie
informacji

Identyfikacja
łączników

łączenie
łączników z ICF

Opis oceny
klinicznej

Czego dotyczy?
Cel oceny
klinicznej

Wybierz
najwłaściwszy
kod/kody

Stężenie albumin w moczu

Funkcja nerek

b610 funkcja wydalania moczu

Pooperacyjne zużycie środków
przeciwbólowych

Ból

b280 odczuwanie bólu

Test marszu 6 min.

Chodzenie

d450 Chodzenie

Tolerancja wysiłkowa

b455 Funkcja tolerancji
wysiłkowej

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z klasyfikacją ICF
the ICF

Etapy łączenia dla celów interwencji

Przygotowanie
informacji

Identyfikacja
łączników

łączenie
łączników z ICF

Opis interwencji

Czego dotyczy?
Cel interwencji

Wybierz
najwłaściwszy
kod/kody

Wpływ napięcia mięśn.

b735 funkcja napięcia
mięśniowego

Thermotherapy
Cryotherapy
Mobilitation

Wpływ zapalenia stawów
Poprawa mobilności
Zapobieganie odleżynom

S7701 stawy
d4 mobilność
S810 struktura obszarów skóry

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z ICF

Podział tekstu w miejscu
zmiany znaczenia

łącznik

Kod ICF

Czasami siię j-j-jąkam i nie potrafię
znaleźć właściwego słowa, ale tylko
kiedy jestem wśród nieznajomych i
widzę ich po raz pierwszy.

-Czasami się j-j-jąkam
-Nie potrafię znaleźc właściwego
słowa
-Tylko kiedy jestem wśród
nieznajomych i widzę ich po raz
pierwszy

-b3300 Płynność mowy
- b16710 wyrażanie za
pomocą języka mówionego
- d730 relacje z obcymi
osobami

Z tego powodu trudno mi zawierać
nowe znajomości, bo ludzie żartują
sobie ze mnie, albo zachowują
dystans.
Ostatnio jednak sprawy mają się
lepiej, bo rodzice kupili mi psa,
nowego przyjaciela, i mówią, że jak
tylko skończę 11 lat, będę mógł
zabierać go na długie spacery.

Ale na razie jest mi smutno przez
większą cześc dnia.”

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z ICF

Cwiczenie: “Przekładanie zdrowia i
informacji związanych ze zdrowiem
na ICF”
•

36

Łączenie danych jakościowych z ICF

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z ICF

Metoda łączenia

Zakres wykorzystania i
zalety

4. Łączenie zdrowia i powiązanych z nim informacji z ICF

Wykorzystanie metody łączenia w danych
jakościowych uzyskanych od pacjentów może mieć
miejsce w celu:
• określenia potrzeb pacjenta i porównania potrzeb
wśród różnych grup pacjentów
• ewaluacji skuteczności instrumentów
– Czy aktualne instrumenty zajmują się tym, co
istotne dla pacjentów?
• ewaluacji interwencji i badań
– Czy aktualne interwencje i badania zajmują się
tym, co istotne dla pacjenta?

Poznawanie ICF
5. Potrzeba i cele ICF

Stan zdrowia/problem
zdrowotny

Funkcje ciała/
Struktury ciała

Czynniki
środowiskowe

Poziom
czynnościo
wy

Uczestnictwo

Czynniki
osobiste/osobowości
owe

1

5. Potrzeba i cele ICF

• W tej części warsztatu:
• Dowiesz się, dlaczego opis funkcjonowania i
niepełnosprawności jest niezbędny
• Zrozumiesz, dlaczego ICF jest właściwą podstawą do
opisywania funkcjonowania i niepełnosprawności

2

5. Potrzeba i cele ICF

1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją
chorób lecz są związane z szeregiem czynników

• ze stanem zdrowia pacjenta

3

5. Potrzeba i cele ICF

1. . Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją chorób
lecz są związane z szeregiem czynników :

• ze stanem zdrowia pacjenta

• z cechami danej
osoby/pacjenta

4

5. Potrzeba i cele ICF

1. . Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją chorób
lecz są związane z szeregiem czynników :

• ze stanem zdrowia pacjenta

• z cechami danej
osoby/pacjenta

• ze srodowiskiem, w którym
osoba mieszka

5

5. Potrzeba i cele ICF

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami
zdrowotnymi:
a) Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności
może
różnić się wśród osób z tą samą przypadłością
Trąd
ICD: A30

6

5. Potrzeba i cele ICF

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami
zdrowotnymi (ICD):
a) Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności może
różnić się wśród osób z tą samą przypadłością
Stwardnienie
rozsiane
ICD: G35
Pan Schmidt
• Funkcje kognitywne i
orientacji są znacznie
upośledzone
• Obecnie wymaga opieki
24 godz. na dobę

Pani Bond
• Po trzytygodniowym
urlopie chorobowym
wróciła do
normalnego trybu
pracy.

7

5. Potrzeba i cele ICF

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami
zdrowotnymi (ICD:
a) Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności
może być zbliżony wśród osób z różnymi przypadłościami

8

5. Potrzeba i cele ICF

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami
zdrowotnymi:
c) Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności
może z czasem zmieniać się u tej samej osoby, chociaż
przypadłość pozostaje niezmienna

HIV
ICD: B24
„3na5“ – Program WHO
leczenia zakażeń wirusem HIV
w Afryce
• Znaczne ograniczenia w
czynnościach
codziennych.
• Zupełna niezdolność do
pracy.

Rok po leczeniu
• Zdolny do pracy w
niepełnym wymiarze

10

5. Potrzeba i cele ICF

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami
zdrowotnymi :
c) Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności
może z czasem zmieniać się u tej samej osoby, chociaż
przypadłośc pozostaje niezmienna
Łagodne/umiarkowane
upośledzenie wzroku:
Potrzebuje okularów,
soczewek…

Ciężkie
upośledzenie
wzroku:
Wymaga
operacji

Całkowite upośledzenie
wzroku:
Wymaga opieki –
Renta, urządzenia
pomocnicze,

11

5. Potrzeba i cele ICF

3. Informacje na temat faktycznych doświadczeń i przeżyć osób są
niezbędne do identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych

Jest to punkt wyjścia w każdym podejściu
opisowym, mający na celu
osiągnięcie/utrzymanie optymalnego
poziomu funkcjonalnego u osób i grup osób.

12

5. Potrzeba i cele ICF

4. Dane na temat funkcjonowania i niepełnosprawności umożliwiają
tworzenie i zapewnianie programów utrzymujących i
poprawiających poziom funkcjonalny osób z problemami
zdrowotnymi.
Dowody działania dla polityk, systemów oraz
usługodaców.

13

5. Potrzeba i cele ICF

ICF jest potrzebny jako uzupełnienie ICD (międzynarodowej
klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych)

Przypadłości (choroby,
urazy, zaburzenia) i powiązane
problemy zdrowotne

Funkcjonowanie na poziomie
ciała (upośledzenia), osoby
(czynności) oraz osoby w
społeczeństwie (uczestnictwo)
przy uwzględnieniu czynników
środowiskowych

14

5. Potrzeba i cele ICF

Zapamiętaj:
1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie nie są
konsekwencjami chorób lecz są związane z szeregiem
czynników
2. Sama diagnoza chorobowa (ICD) nie zapewnia
wystarczającej ilości informacji na temat faktycznych
doświadczeń osób z problemami zdrowotnymi
3. Poziom funkcjonowania może różnić się wśród osób z tą
samą przypadłością, może być zbliżony u osób z różnymi
przypadłościami, może także zmieniać się z upływem
czasu
4. Dane dotyczące funkcjonowania i niepełnosprawności są
niezbędne , by można było podejmować decyzje na temat
tworzenia i wdrażania programów leczniczych/rehabilitacyjnych
15

5. Potrzeba i cele ICF

Cele ICF to:
1. Stworzenie wspólnego języka usprawniającego
komunikację między dyscyplinami i sektorami;
2. Zapewnienie systemu kodowania dla sprawniejszego
zarządzania informacją w systemach opieki zdrowotnej;
3. Zapewnienie podstawy naukowej ułatwiającej
zrozumienie zdrowia i stanów pokrewnych, rezulatatów i
wyznaczników;
4. Umożliwienie porównywania danych z różnych krajów i
systemów/usług opieki zdrowotnej;
5. Zapewnienie impulsu do rozwoju usług w celu
podniesienia poziomu uczestnictwa społecznego wśród
osób z niepełnosprawnością.
16

5. Potrzeba i cele ICF

1. Stworzenie wspólnego języka usprawniającego komunikację między
dyscyplinami i sektorami

17

5. Potrzeba i cele ICF

18

5. Potrzeba i cele ICF

2. Zapewnienie systemu kodowania dla sprawniejszego zarządzania
informacją w systemach opieki zdrowotnej
b1
b130
b134
b1801
b
•
•

s299
s710
s730
s7301
•

EQ-5D
NHP

Joint mobility
Mobility (general)
Muscle power / Strength
Pain
Stability of joints
Emotional function
Engergy & Drive functions
Gait / Ambulation
Stiffness
Muscle endurance
Sexual functions
INSTRUCTIONS: This survey asks for
Sleep
your views about your health. This
information will help keep track of how
you feel and how well you are able to
do your usual activities.
Joint mobility
Mobility (general)
Muscle power / Strength
Pain
Stability of joints
Emotional function
Engergy & Drive functions
Gait / Ambulation
Stiffness
Muscle endurance
Sexual functions
Sleep

WHODAS

WHOQoL
Joint mobility
Mobility (general)
Muscle power / Strength
Pain
Stability of joints
Emotional function
Engergy & Drive functions
Gait / Ambulation
Stiffness
Muscle endurance
Sexual functions
Sleep

SF-36

INSTRUCTIONS: This survey asks for
Answer every question by marking
your views about your health. This
the answer as indicated. If you ar
information will help keep track of how
unsure about how to answer a
you feel and how well you are able to
question, please give the best answer
do your usual activities.
you can.
Answer every question by marking
the answer as indicated. If you ar
unsure about how to answer a
question, please give the best answer
you can.

d170
d230
d410
d415
•

e110
e115
e125
e150

19

5. Potrzeba i cele ICF

3. Zapewnienie podstawy naukowej ułatwiającej zrozumienie zdrowia i
stanów pokrewnych, rezulatatów i wyznaczników

20

5. Potrzeba i cele ICF

4. Umożliwienie porównywania danych z różnych krajów i
systemów/usług opieki zdrowotnej;
Porównanie poziomu funkcjonowania wśród osób z tą samą
przypadłością, na przykład z Urazem Rdzenia Kręgowego

70
60
50
40
30
20
10
0
Country Country Country Country Country
1
2
3
4
5

21

5. Potrzeba i cele ICF

4. Umożliwienie porównywania danych z różnych krajów i
systemów/usług opieki zdrowotnej;
Porównanie poziomu funkcjonowania wśród osób z różnymi
problemami zdrowotnymi.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Country A

Diagnosis 1

Country B

Country C

Diagnosis 2

Country D

Diagnosis 3

22

5. Potrzeba i cele ICF

5. Zapewnienie impulsu do rozwoju usług w celu

podniesienia poziomu uczestnictwa społecznego wśród
osób z niepełnosprawnością.
Assessment

Global Goal: Independence in community
Service-Programme-Goal: Participation in society
Cycle goal 1: Independent mobility
Cycle goal 2: Independent self-care
Cycle goal 3: Health maintenance
ICF categories

b134
b152
b28013
b4350
b610
b710
b735
b755
b810
s810
d230
d240
d410
d4153
d420
d465
d475
d540
d920

ICF Qualifier
problem
0
1
2
3

facilitator
3+ 2+ 1+

1

barrier
2
3

Ways of relating to others
Ways of handling stress
Ways of relating to the own body

Influence
neutral 0

CG1
CG3
CG1
CG1
CG3
CG3
CG1
CG1, 2
CG1, 2
CG1, 2
CG1
CG1
CG2
-

0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
-

ICF Qualifier
problem
0
1
2
3

CG3
CG1, 2
-

4+
4+
-

CG1, 2
CG1, 2

0
0

negative -

4

1
0
0
Goal
achievement












facilitator
4+ 3+ 2+ 1+

4

Products or substances for personal consumption
Assistive products… for personal use in daily living
Assistive products…for personal mobility
Design, construction…of buildings for private use
Immediate family
positive +

pf
pf
pf

0

Goal Relation
4

Sleep functions
Emotional functions
Pain in back
Immune response
Urinary excretory fucntions
Mobility of joint functions
Muscle tone functions
Involuntary movement reaction functions
Protective functions of the skin
Structure of areas of skin
Carrying out daily routine
Handling stress and other psychological demands
Changing basic body positions
Maintaining a sitting position
Transferring oneself
Moving around using equipment
Driving
Dressing
Recreation and leisure
4+

e110
e115
e120
e155
e310

Evaluation
0
0
0
0
0
Goal
value

0

1

barrier
2
3

4


positive +

Influence
neutral 0

negative 
-
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6. Opanowanie klasyfikacji ICF
Opracowanie Wykazów
Podstawowych Kategorii ICF
Assessment
Global Goal:
Serv.-Progr.-Goal: Increased independence in daily routine
Cycle goal 1: Mobility
Cycle goal 2: Self-Care
ICF categories

b525
b620
b710
b730
b735
b755
b7603
b780
d230
d410
d4153
d420
d460
d465
d470
d520
d530
d540
d550
d570

Evaluation

ICF Qualifier
problem
0 1 2 3

e115
e120

Assistive products… for personal use in daily living
Assistive products---for personal…mobility …

pf
pf

Self-assurance
Assertiveness

0

1

barrier
2 3

CG2
CG2
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
SPG
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG2
CG2
CG2
CG2
CG2

3
3
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2

4

Defecation functions
Urination functions
Mobility of joint functions
Muscle power functions
Muscle tone functions
Involuntary movement reaction functions
Supportive functions of arms
Sensations rel. to muscles and movement functions
Carrying out daily routine
Changing basic body positions
Maintaining a sitting position
Transferring oneself
Moving around in different locations
Moving around using equipment
Using transportation
Caring for body parts
Toileting
Dressing
Eating
Looking after one’s health
facilitator
4+ 3+ 2+ 1+

Goal Relation

2
2
2
Goal
value

ICF Qualifier
problem
0 1 2 3












facilitator
4+ 3+ 2+ 1+

4
CG2
CG1

+4
+4

SPG
SPG

0
0

Influence of personal factors
positive
neutral
negative

4


Goal
achievement

0

1

barrier
2 3

4



Influence of personal factors
positive
neutral
negative

-

1

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Stan faktyczny…
Każdy specjalista ochrony
zdrowia mówi własnym
językiem o

Funkcjonowaniu

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Stan faktyczny….

Diagnoza Pielęgniarek
Interwencje pielęgniarek
Dokumentacja
sporządzona

Diagnoza lekarza Interwencje
lekarza
Dokumentacja
sporządzona
przez lekarza
____________

przez

____________

pielęgniarki

____________

___________

 diagnoza  Interwencje

___________
___________


dokumentacja

Pacjent

__________
__________
__________

Diagnoza fizjoterapeuty
Interwencje FZ
Dokumentacja
sporządzona
Przez
fizjoterapeutę
____________
____________
____________

Diagnoza terapeuty zajęciowego
Interwencje TZ
Dokumentacja
sporządzona
przez terapeutę
zajęciowego
____________

____________
____________

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Cel i wizja….

Diagnoza pielęgniarek‘
Interwencje pielęgniarek

Diagnoza lekarza Interwencje
lekarza
Dokumentacja
sporządzona

Dokumentacja

Przez

sporządzona

Lekarza

przez
Pielęgniarki
___________

____________
____________

ICD-10

 diagnoza  Interwencje

___________

ICF

Pacjent

__________


dokumentacja

__________

__________

__________

__________
__________

Diagnoza FZ
Interwencje FZ

Diagnoza TZ Interwencje TZ

Dokumentacja

Dokumentacja

sporządzona

sporządzona

Przez

przez

Fizjoterapeutę

Terapeutę
zajęciowego
____________

____________
____________
____________

____________
____________

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Ponad 1400 kategorii ICF
Stan zdrowia
(choroba, uraz)

493 Funkcje ciała
310 Struktury ciała

253

Aktywność

Czynniki
środowiskowe

384

Uczestnictwo

Czynniki
osobiste
Introduction to the ICF

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Utworzenie Wykazów Podstawowych
Kategorii ICF
Oddział Badawczy ICF
Ośrodek Współpracy z WHO-FIC przy Niemieckim
Instytucie Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI)
Swiss Paraplegic Research
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Zespół ds. Klasyfikacji, Terminologii i Standardów

Organizacje Partnerskie

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Utworzenie Wykazów Podstawowych
Kategorii ICF
s110
s120
s130
s430
s510
s710
…
b110
b114
b117
b130
b152
b144
b730
...
d110
d240
d410
d415
d520
d630
d920
…
e110
e115
e120
e125
e130
e150
…

s110
s430
s710
b110
b130
b152
b730
d240
d410
d415
d920
e110
e120
e130

Podstawowy Wykaz
Standardowych
kategorii,
dotyczących stanu
zdrowia, otoczenia i
okoliczności

Kompleksowe
Comprehensive
ICF
Core Sets
Kategorie
ICF

Skrócony Wykaz
Brief
Podstawowych
ICFKategorii
Core Sets
ICF

Ponad 1400 kategorii
7

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Sektor Zdrowia
• Sytuacje narzucające potrzebę
holistycznego, wielokierunkowego
opisu i oceny funkcjonowania (np.:
w rehabilitacji)

Kompleksowy Wykaz
Podstawowych Kategorii
ICF dot. konkretnego
schorzenia, otoczenia lub
okoliczności

• Sytuacje, w których wystarcza
skrócona ocena funkcjonowania (
np..: w opiece podstawowej)

Badanie

Każdy rodzaj badania, podczas
którego opisuje się i ocenia stan
funkcjonowania => zwięzłość z
konieczności

Skrócony Wykaz
Podstawowych Kategorii
dot. konkretnego
schorzenia, otoczenia lub
okoliczności

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

•

Kompleksowy Wykaz Podstawowych Kategorii ICF
Wykaz kategorii ICF, który ze względów praktycznych
zawiera możliwie jak najmniej kategorii, a
jednocześnie uwzględnia wszystkie kategorie
potrzebne do opisania różnych aspektów funkcjonowania
pacjenta z określonym schorzeniem w całościowej,
przekrojowej ocenie.

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

•

Skrócony Wykaz Podstawowych Kategorii
Wykaz kategorii ICF, stanowiący standardowe
minimum pozwalające opisywać stan
funkcjonowania pacjenta z określonym schorzeniem na
wszystkich etapach opieki zdrowotnej (od szpitala
specjalizującego się w leczeniu ostrych przypadków,
przez placówki rehabilitacyjne do powrotu do lokalnej
społeczności) i w kontekście różnych sektorów
(zdrowia, oświaty, pracy i spraw społecznych).
Badanie zawierające opis i ocenę funkcjonowania
=> zwięzłe z konieczności

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Choroba zwyrodnieniowa stawów- Funkcje Ciała

b280

Odczuwania bólu

b710

Funkcje ruchomości stawów

b730

Funkcje siły stawów

b770

Funkcje wzorca chodu

b715

Funkcje stabilności stawów

b740

Funkcje wytrzymałości mięśni

b780

Odczucia związane z funkcjami mięśni i ruchu

b760

Funkcje kontroli świadomych ruchów

b134

Funkcje snu

b735

Funkcje napięcia mięśni

Skrócony Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF
Kompleksowy
Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Choroba zwyrodnieniowa stawów- Struktury Ciała

s750
s730

Struktura dolnej kończyny
Struktura górnej kończyny

s770

Dodatkowe struktury mięśniowoszkieletowe związane z ruchem

s740

Struktura okolicy miednicy

s720

Struktura okolicy ramienia

Skrócony Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

Kompleksowy
Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Choroba zwyrodnieniowa stawów- Aktywność i
Uczestnictwo
d450
d540
d445
d510
d470
d530
d430
d640
d910
d440
d410

Chodzenie
Ubieranie się
Korzystanie z ręki i ramienia
Skrócony Wykaz
Mycie się
Podstawowych
Korzystanie ze środków
Kategorii ICF
transportu
Załatwianie się
Podnoszenie i przenoszenie
przedmiotów
Prace domowe
Życie społeczności
Motoryka precyzyjna ręki
Zmiana podstawowych pozycji
ciała

Kompleksowy
Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Choroba zwyrodnieniowa stawów- Czynniki
środowiskowe
e115

Produkty i technologie do osobistego użytku
w życiu codziennym

e310

Najbliższa rodzina

e580

Świadczenia zdrowotne, systemy i obowiązujące
sposoby działania

e150

Projektowanie, budowa i materiały oraz

Skrócony Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

technologie budowlane dla obiektów publicznego użytku
e355

Specjaliści Ochrony Zdrowia

e540

Usługi transportowe, systemy i obowiązujące
sposoby działania

e120

Produkty i technologie do osobistego użytku wspomagające
mobilność i zapewniające transport w domu i poza domem

e135

Produkty i technologie wspomagające w miejscu zatrudnienia

e155

Projektowanie, budowa oraz materiały i technologie
budowlane dla obiektów prywatnego użytku

e340

Pracownicy opieki osobistej i osobiści asystenci

Kompleksowy
Wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Schorzenia





















Zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa
Rak piersi
Przewlekła choroba niedokrwienna
serca
Przewlekły, rozlany ból
Depresja
Cukrzyca
Schorzenia ręki
Nowotwory głowy i szyi
Ból lędźwiowego odcinka
kręgosłupa
Stwardnienie rozsiane
Otyłość
Przewlekła obturacyjna choroba
płuc
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Osteoporoza
Reumatoidalne zapalenie stawów
Zaburzenia snu












Uraz rdzenia kręgosłupa
Udar
Urazowe uszkodzenie mózgu
Choroba afektywna
dwubiegunowa
Nieswoiste zapalenia jelit
Rehabilitacja zawodowa
Opieka ostra i wczesne leczenie
po stanach ostrych, w tym
leczenie chorób sercowopłucnych, mięśniowoszkieletowych i neurologicznych
u osób w podeszłym wieku

Bieżące wypadki




Chorzy po amputacji
Utrata słuchu
Zawroty głowy

6. Gdzie znaleźć gotowe Wykazy Podstawowych Kategorii
ICF?
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6. Podstawowy Wykaz Standardowych Kategorii (MGS)
Kod ICF

Nazwa

b455

Funkcje odporności wysiłkowej

b710
b730
d450
d455

Funkcje ruchomości stawów
Funkcje siły mięśni
Chodzenie
Poruszanie się

d470

Korzystanie ze środków transportu

Samoobsługa

d510
d540
d570

Mycie się
Ubieranie się
Dbanie o zdrowie

Ból i uczucie
dyskomfortu
Relacje
interpersonalne

b280

Odczuwanie bólu

d710
d920

Podstawowe interakcje międzyludzkie
Rozrywka i wypoczynek

Sen i energia

b130
b134

Funkcje motywacji i energii życiowej
Funkcje snu

Afekt

b152
b640
d240

Funkcje emocjonalne
Funkcje seksualne
Radzenie sobie ze stresem i innymi problemami
psychologicznymi
Prace domowe
Pomoc innym
Zażyłe relacje
Wykonywanie codziennych obowiązków
Praca zarobkowa

Mobilność

LEGENDA:
Kolorem czerwonym oznaczone są te
kategorie ICF, które znajdują się w
Podstawowym Wykazie.
Kursywą oznaczono te kategorie ICF,
które można zastosować w badanej
populacji jako uzupełnienie
Podstawowego Wykazu.

d640
d660
d770
Zadania o
d230
charakterze ogólnym d850

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Faza przygotowawcza
Wieloośrodkowe
Perspektywa
badanie
medyczna
empiryczne
Systematyczny
Opinia badaczy
przegląd
piśmiennictwa
Punkt
widzenia
Badanie
pacjenta
jakościowe
Opinia ekspertów
Ankieta ekspercka
ochrony zdrowia

Rok 1

Faza I

Faza II

Międzynarodowa
Konferencja,
której celem było
uzgodnienie
stanowisk w
sprawie ICF

Testowanie i
walidacja I wersji
Podstawowych
Kategorii ICF

I wersja Wykazu
Podstawowych
Kategorii ICF

Rok 2

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Faza przygotowawcza
Wieloośrodkowe
badanie
empiryczne

Cel badania
Opis stanu funkcjonowania chorego i
określenie czynników środowiskowych z
perspektywy medycznej.

Systematyczny
przegląd
piśmiennictwa

Identyfikacja aspektów funkcjonowania,
niepełnosprawności oraz czynników
środowiskowych, które pojawiają się w
piśmiennictwie i są mierzalne.

Badanie
jakościowe

Określenie odpowiednich aspektów
funkcjonowania i czynników środowiskowych
z perspektywy pacjenta

Ankieta ekspercka

Identyfikacja aspektów funkcjonowania i
czynników środowiskowych z perspektywy
specjalistów ochrony zdrowia/ ekspertów.

6. Badanie Jakościowe

Jakie aspekty funkcjonowania i zdrowia są
ważne dla chorych?
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6. Badanie Jakościowe

1) Wybór między badaniami fokusowymi, a
wywiadami

Grupy fokusowe

Wywiady indywidualne

Zaleca się przeprowadzenie badań fokusowych.
Wywiady stanowią rozwiązanie w przypadku
respondentów, którym stan zdrowia nie pozwala
uczestniczyć w badaniach fokusowych.
2) Respondentami są chorzy.
21

6. Badanie Jakościowe

3) Moderator prowadzi dyskusję w grupie
fokusowej, korzystając z przewodnika do
dyskusji. Przebieg badania jest nagrywany,
sporządzane są notatki.
4) Uczestnicy mogą zostać poproszeni o
wypełnienie Karty Obserwacji Klinicznej w
postaci samoopisowego kwestionariusza (CRFP).
5) Transkrypcja nagrań
6) Pozyskanie danych z zapisu spotkania
 identyfikacja najważniejszych pojęć

6. Badanie Jakościowe

7) Powiązanie pojęć z kategoriami ICF
Transkrypcja/Transcript/CRF-P
Karta Obserwacji Klinicznej



Odczuwam ból w
„I have
in w
ręce.
Nie pain
jestem
my
hand.
I
can`t
stanie prowadzić
drive
with my
samochodu.
car”

8) Analiza częstości
występowania
kategorii ICF

Identification
of Identyfikacja
linking
unitsłączników
- Ból w ręce
- Prowadzenie
samochodu

Identyfikacja
Tranlating
the
Kategorii
ICF
linking units
odpowiadających
to the
ICF
łącznikom

- b28014
- d4751

Wykaz proponowanych
kategorii z perspektywy

pacjenta
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6. Systematyczny Przegląd Piśmiennictwa

Jakie problemy chorych porusza i opisuje
ilościowo piśmiennictwo?

24

6. Systematyczny Przegląd Piśmiennictwa

1) Określ kryteria wyboru i strategię
poszukiwania
2) Poznaj bazy danych piśmiennictwa, np..:
CINAHL, EMBASE, PsycINFO, Medline,
Cochrane, Global Health, itp…
3) Szukanie i sprawdzanie zgodności z
kryteriami na podstawie fragmentów i
pełnego tekstu
4) Pozyskanie danych  identyfikacja
najważniejszych pojęć
5) Powiązanie pojęć z kategoriami ICF
6) Analiza częstości występowania kategorii
ICF

Wykaz
proponowanych
kategorii ICF z
perspektywy
badacza
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6. Wieloośrodkowe Badanie Empiryczne

Z jakimi problemami osób chorych stykają
się klinicyści?

26

6. Wieloośrodkowe Badanie Empiryczne
1) Wybierz metodykę badania, decydując o lokalizacjach/liczbie
ośrodków, kryteriach włączenia/wykluczenia, itp..
2) Różnice w postępowaniu w porównaniu z innymi badaniami
wstępnymi
Opracowanie rozszerzonej wersji listy kontrolnej ICF w oparciu o Listę
Kontrolną ICF autorstwa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
 przejrzenie piśmiennictwa w poszukiwaniu danych pochodzących z
powszechnie stosowanych, niezbędnych mierników w tej dziedzinie 
zakończenie procedury identyfikacji powiązań z kategoriami ICF*;
uwzględnienie tych kategorii w rozszerzonej wersji Listy Kontrolnej
ICF (podstawa do utworzenia Karty Obserwacji Klinicznej/ CRF)**
•

•

*Zamiast uruchamiać tę dodatkową procedurę identyfikacji powiązań, można wykorzystać
kategorie ICF wyłonione podczas systematycznego przeglądu piśmiennictwa, pod
warunkiem, że ich wykaz jest gotowy przed rozpoczęciem wieloośrodkowych badań
empirycznych.
**Można także przeprowadzić ocenę trafności fasadowej w celu dodatkowego
potwierdzenia wybranych kategorii ICF zanim zostaną włączone do rozszerzonej Listy
Kontrolnej ICF/ /CRF.
27

6. Wieloośrodkowe Badanie Empiryczne

3) Gromadzenie danych z
wykorzystaniem rozszerzonej
Listy Kontrolnej ICF/CRF oraz
innych dokumentów, np.:
karty pacjenta ***
4) Analiza częstości
występowania kategorii ICF

Wykaz
proponowanych
kategorii z
perspektywy
klinicysty

***Lista Kontrolna ICF przedstawia kategorie,
które prawdopodobnie będą wykorzystane w
analizie częstości.
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6. Internetowa Ankieta Ekspercka

Które problemy chorych są istotne z
punktu widzenia leczących ich specjalistów
ochrony zdrowia?

29

6. Internetowa Ankieta Ekspercka

1) Wśród ekspertów powinni znaleźć się
przedstawiciele wszystkich 6 regionów
Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ),
reprezentujący różne dziedziny i
legitymujący się przynajmniej 2- 5-letnim
doświadczeniem
2) Rekrutacja za pośrednictwem
nieformalnych sieci, współpracowników,
organizacji, czasopism…
3) Eksperci wypełniają ankietę online,
składającą się z 6 pytań
4) Pozyskanie danych  identyfikacja
najważniejszych pojęć
5) Powiązanie pojęć z kategoriami ICF
6) Analiza częstości występowania kategorii
ICF

Wykaz
proponowanych
kategorii ICF z
perspektywy
specjalistów
ochrony zdrowia
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6. Pytania w Ankiecie Eksperckiej

Funkcje Ciała

W których obszarach funkcjonowania ciała i umysłu osób ze
schorzeniami ręki występują Twoim zdaniem zaburzenia?

Struktury Ciała

Które części ciała osób ze schorzeniami ręki nie funkcjonują
według Ciebie prawidłowo?

Aktywność i
Uczestnictwo.

Z jakimi problemami w codziennym życiu borykają się Twoim
zdaniem osoby ze schorzeniami ręki?

Sprzyjające czynniki
środowiskowe

Które aspekty środowiska i jakie warunki mieszkaniowe osób ze
schorzeniami ręki według Ciebie wpływają korzystnie na
funkcjonowanie osób ze schorzeniami ręki?

Bariery środowiskowe

Które aspekty środowiska i jakie warunki mieszkaniowe Twoim
zdaniem wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie osób ze
schorzeniami ręki?

Czynniki osobiste

Co wydaje Ci się najważniejsze w przypadku osób ze
schorzeniami ręki i sposobu, w jaki radzą sobie z chorobą?

Expert survey

6.Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Pamiętaj :
Wykazy Podstawowych
Kategorii ICF informują o
tym…
…Co należy mierzyć
a nie
…Jak należy mierzyć
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Zasady ICF
7. ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Arkusz Oceny
Wstępnej ICF
Ocena
Wstępna

Podział
obowiązkó
w

Ewaluacja

Karta
Ewaluacji ICF

Profil
Kategorialny
ICF

Interwencja
Tabela
Interwencji ICF

1

Przykłady: ICF w praktyce klinicznej

W tej części:
• Dowiesz się, jak zastosować Podstawowe Kategorie ICF w
procesie zarządzania rehabilitacją
• Będziesz w stanie samodzielnie utworzyć opis stanu
funkcjonalnego pacjenta.

2

7.Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Celem rehabilitacji jest umożliwienie chorym z
niepełnosprawnością lub osobom zagrożonym
inwalidztwem osiągnięcie i utrzymanie
optymalnego poziomu funkcjonowania w ich
środowisku.

Stucki G, Melvin J. The ICF: A unifying model for the conceptual description of Physical and
rehabilitation Medicine. J Rehabil Med 2007; 39: 286-291

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Opieka rehabilitacyjna kładzie nacisk na zmieniające się
stopniowo indywidualne problemy i potrzeby związane
z funkcjonowaniem pacjenta.

Podejście wielokierunkowe jest warunkiem
osiągnięcia i utrzymania optymalnego
funkcjonowania. Dzięki międzysektorowej
współpracy profesjonalistów, rehabilitacja
czerpie z wielu dziedzin: medycyny, sektora
pracy, oświaty, nauk społecznych,
architektury, etc.

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Iteracyjny proces ukierunkowanej na pacjenta i
cel, opartej na dowodach rehabilitacji zaczyna
się od oceny wstępnej funkcjonowania.

Stucki G, Melvin J. The ICF: A unifying model for the conceptual description of Physical and rehabilitation Medicine. J
Rehabil Med 2007; 39: 286-291
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Rauch A, Cieza A, Stucki G, Melvin J. How to apply the ICF for rehabilitation management in
clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med 2008; 44: 329-42

Basis: ICF Core Sets
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s110
s120
s130
s140
s210
s230
…
b110
b114
b117
b122
b126
b140
b144
b147
...
d110
d115
d120
d129
d130
d160
d166
…
e110
e115
e120
e125
e130
e150
…

s410
s430
s710
b110
b130
b134
b152
d240
d410
d415
d420
e110
e115
e120

Dotyczące
konkretnych
schorzeń, sytuacji
Kompleksowy
Wykaz
Podstawowych
Kategorii
ICF

Skrócony
Wykaz
Brief
Podstawowych
ICFKategorii
Core Sets
ICF
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Punkt widzenia Pacjenta

Numer
Identyfikacyjny:
Data urodzenia:
Diagnoza:

Cel
długoterminowy:
13 października 1981
ICD10: G82.4 Kurczowe porażenie kończyn
dolnych, URK, AIS A, Th8

Punkt widzenia Pacjenta- na podstawie jego
historii

Struktury/ Funkcje ciała

Opinia Specjalistów Ochrony
Zdrowia

Cel programu:

Aktywność

&

Uczestnictwo

Opinia specjalistów ochrony zdrowia–
na podstawie badania lekarskiego i testów oraz
obserwacji

Czynniki środowiskowe

Czynniki osobiste

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Kategorie klasyfikacji ICF

b130
b134
b152
b280
b455
b710
b730
b735
b740
s120
s760
s770

Podstawowe
Kategorie ICF
jako ‘lista
kontrolna’przy
zbieraniu
informacji o
stanie
pacjenta

d230
d410
d415
d430
d450
d510
d530
d540
d640
d760
d845
d850
d859

e110
e135
e155
e310
e355
e410
e580

Funkcje motywacji i energii życiowej
Funkcje snu
Funkcje emocjonalne
Odczuwanie bólu
Funkcje odporności wysiłkowej
Funkcje ruchomości stawów
Funkcje siły mięśni
Funkcje napięcia mięśni
Funkcje wytrzymałości mięśni
Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
Struktury tułowia
Dodatkowe struktury mięśniowo- szkieletowe związane z
ruchem
Radzenie sobie ze stresem i innymi problemami
psychologicznymi
Zmiana podstawowych pozycji ciała
Utrzymywanie podstawowej pozycji ciała
Podnoszenie i przenoszenie przedmiotów
Chodzenie
Samodzielne mycie się
Załatwianie się
Ubieranie się
Wykonywanie prac domowych
Stosunki rodzinne
Zdobywanie, utrzymanie i odejście z pracy
Praca zarobkowa
Praca i zatrudnienie, inne określone i nieokreślone

Produkty lub substancje do własnego użytku
Asystujące produkty i technologie w miejscu
zatrudnienia
Projekt, budowa… obiektów do użytku prywatnego
Najbliższa rodzina
Specjaliści Ochrony Zdrowia
Indywidualne postawy członków najbliższej rodziny
Świadczenia zdrowotne, systemy i obowiązujące
sposoby działania


































Punkt widzenia Pacjenta

Numer
Cel
identyfikacyjny:
długoterminowy:
Data urodzenia:
13 pażdziernika 1981
Diagnoza:
ICD10: G82.4 Kurczowe porażenie kończyn
Cel programu:
Nie kontrolujędolnych,
już oddawania
moczu
Nie
jestem
już
w stanie chodzić
SCI AIS A, Th8
i stolca
Trudno jest mi się przemieszczać
Trudno jest mi utrzymać równowagę
Poruszanie się wózkiem pod górę i
Martwi mnie utrata masy ciała
pokonywanie przeszkód stanowi
problem
Nie czuję już swojego ciała
Nie jestem w stanie samodzielnie
wziąć prysznic
Bolą mnie plecy
Niemożliwe stało się ubieranie dolnej
części ciała, stopniowo opanowuję
Odczuwam napięcie spastyczne w
wkładanie koszulki
nogach
Często spada mi ciśnienie krwi
Jestem w stanie samodzielnie
założyć sobie cewnik, ale potrzebuję
Męczy mnie, że muszę spać na
pomocy przy oddawaniu stolca
plecach

Struktury/ funkcje ciała

Spotkania z przyjaciółmi są dla
mnie ważne

Uczestnictwo

Opinia Specjalistów Ochrony
Zdrowia

Aktywność &

Nie mogę już pracować przy
przeprowadzkach

Czynniki środowiskowe

Trochę pomogły medyczne pończochy
uciskowe

Wsparcie, które otrzymuję od rodziny i
przyjaciół bardzo mi pomaga

Mieszkanie nie jest dostosowane do
potrzeb osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim

Czynniki osobiste
26 –letni mężczyzna
Mam niezwykle silną wolę
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Kategorie klasyfikacji ICF

b130
b134
b152
b280
b455
b710
b730
b735
b740
s120
s760

Podstawowe
Kategorie ICF jako
przewodnik
pomocny w
wielokierunkowej
ocenie wstępnej,
służącej do opisu
stanu
funkcjonowania
pacjenta

s770
d230
d410
d415
d430
d450
d510
d530
d540
d640
d760
d845
d850
d859

e110
e135
e155
e310
e355
e410
e580

Funkcje motywacji i energii życiowej
Funkcje snu
Funkcje emocjonalne
Odczuwanie bólu
Funkcje odporności wysiłkowej
Funkcje ruchomości stawów
Funkcji siły mięśni
Funkcje napięcia mięśni
Funkcje wytrzymałości mięśni
Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
Struktury tułowia
Dodatkowe struktury mięśniowo- szkieletowe związane z
ruchem
Radzenie sobie ze stresem i innymi trudnościami natury
psychologicznej
Zmiana podstawowych pozycji ciała
Utrzymywanie podstawowej pozycji ciała
Podnoszenie i przenoszenie przedmiotów
Chodzenie
Samodzielne mycie się
Załatwianie się
Ubieranie się
Wykonywanie prac domowych
Stosunki rodzinne
Zdobywanie, utrzymanie i odejście z pracy
Praca zarobkowa
Praca i zatrudnienie, inne określone i nieokreślone

Produkty lub substancje do własnego użytku
Asystujące produkty i technologie w miejscu
zatrudnienia
Projekt, budowa… obiektów do użytku prywatnego
Najbliższa rodzina
Specjaliści Ochrony Zdrowia
Indywidualne postawy członków najbliższej rodziny
Świadczenia zdrowotne, systemy i obowiązujące
sposoby działania














Przeprowadź
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badania i


obserwacje…


 wyniki za
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabillitacją

W poniższym przykładzie użyto ogólnego kwalifikatora:
Funkcje ciała/Struktury ciała/Aktywność i Uczestnictwo :
0 = Brak uszkodzeń (nie stwierdzono uszk., nieistotne uszk.…)

0-4%

1 = Lekkie uszkodzenie (nieznaczne, słabe...)

5-24%

2 = Umiarkowane uszkodzenie (średnie, łagodne..)

25-49%

3 = Znaczne uszkodzenie (poważne, bardzo silne..)

50-95%

4 = Całkowite uszkodzenie (pełne…)

96-100%

Czynniki środowiskowe:
0 = Brak barier

0-4%

+0 = Brak czynnika sprzyjającego

1 = Nieznaczna bariera

5-24

+1 = Czynnik nieznacznie sprzyjający

2 = Umiarkowana bariera 25-49% +2 = Czynnik umiarkowanie sprzyjający

3 = Znaczna bariera

50-95%

+3 = Czynnik znacznie sprzyjający

4 = Całkowita bariera

96-100% +4 = Czynnik całkowicie sprzyjający
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Kategorie klasyfikacji ICF

Kwalifikator ICF
Uszkodzenie/upośledzenie
0 1
2
3
4

b126
b130
b134
b152
b260
b265
b270
b280

Funkcje związane z temperamentem i osobowością
Funkcje motywacji i energii życiowej
Funkcje snu
Funkcje emocjonalne
Funkcje prioprioceptywne
Funkcje dotyku
Funkcje zmyslów związane z odczuwaniem temperatury, etc...
Odczuwanie bólu

Kategorie ze Skróconego
Wykazu Podstawowych
b28010 Ból głowy i karku
Kategorii ICF
b28013 Ból pleców
b28014 Ból drukiem)
kończyn górnych
(wytłuszczonym
b28015 Ból kończyn dolnych
muszą byćb28016
ocenione
i
Ból stawów
b310
Funkcje wytwarzania głosu
udokumentowane
b410
Serce

b415
Funkcje układu krążenia
Dodatkowo:
kategorie
z
b4200
Podwyższone ciśnienie
b4201
Obniżone
ciśnienie
Kompleksowego Wykazu
b4202 Utrzymanie ciśnienia
Podstawowych
Kategorii
b430
Funkcje
układu krwiotwórczego
b440
Funkcje oddechowe
ICF (zwykłym
drukiem)
b445
Funkcje mięśni oddechowych
b450
Dodatkowe
funkcje oddechowe
powinny być ocenione
b455
Funkcje odporności wysiłkowej
przez multidyscyplinarny
b510
Funkcje przyswajania
b515
Funkcje trawienia
zespół rehabilitacyjny.
b525
Funkcje defekacji
Funkcje wydalania
stolca
Członkowieb5250
zespołu
mogą
b5251 Konsystencja stolca
odpowiadaćb5252
zaCzęstotliwość
ocenęoddawania stolca
b5253 Trzymanie stolca
wstępną konkretnych
b5254 Oddawanie gazów
b530
Funkcje utrzymania wagi ciała
kategorii ICF.
b550
b610
b620
b6200
b6201
b6202
b630
b640
b670
b710
b715
b730
b7300
b7302
b7303
b7304

Funkcje termoregulacyjne
Funkcje wydzielania moczu
Funkcje wydalania moczu
Oddawania moczu
Częstość oddawania moczu
Trzymanie moczu
Odczucia związane z funkcjami moczowymi
Funkcje seksualne
Odczucia związane z funkcjami narządów płciowychh I rozrodczych
Funkcje ruchomości stawów
Funkcje stabilności stawów
Funkcje siły mięśni
Siła pojedynczego mięśnia I grup mięśni
Siła mięśni po jednej stronie ciała
Siła mięśni w dolnej połowie ciała
Siła mięśni wszystkich kończyn

Powiązanie Wartość
z celem
celu

Kategorie klasyfikacji ICF

b152
b280
b440
b525
b620
b730
b735
b280
b810
s120
s430
s610
d410
d420
d445
d450
d510
d530
d540
d550
d560

Funkcje emocjonalne
1. Przeprowadź test kliniczny,
Odczuwanie bólu
Badanie, obserwację lub wywiad
Funkcje oddechowe
Funkcje defekacji
Funkcje wydalania moczu
Funkcje siły mięśni
Funkcje napięcia mięśni
Odczuwanie
bólu
Funkcje
ochronne skóry
Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
Struktura układu oddechowego
Struktura
układu moczowego
2. → Oceń
wyniki za pomocą
Zmiana podstawowych pozycji ciała
Kwalifikatorów ICF
Przemieszczanie się inne niż chodzenie
Korzystanie z ręki i ramienia
Chodzenie
Mycie się
Załatwianie się
Ubieranie się
Jedzenie
Picie
3. → Wprowadź wyniki do Profilu

Kategorialnego ICF
e115
e120
e310
e340
e355

Wyroby i technologie do osobistego, codziennego użytku
Produkty i technologie do osobistego użytku, wspomagające mobilność
Najbliższa rodzina
Osoby sprawujące opiekę osobistą i asystenci osobiści
Specjaliści Ochrony Zdrowia

Kwalifikator ICF
Powiązan
Uszkodzenie/upośledzenie z Celem
0
1
2
3
4

Umiarkowane =
Kwalifikator 2
Czynnik
sprzyjający
VAS
4/10 =
4+ 3+ 2+ 1+
0
1
uszkodzenie na
poziomie 40% =
Kwalifikator 2

Bariera
2
3

Wynik:

Fizjoterapeuta: Martin odczuwa umiarkowany
Umiarkowanyból
ból(Skala
(SkalaVAS
VAS::44)
) wpleców,
plecach
prawdopodobnie związany z ruchami tułowia.

4

Cel Globalny:
Cel Programu Rehabilitacyjnego:
Cel Cyklu 1:
Cel Cyklu 2:
Ceel Cyklu 3:
Kategorie klasyfikacji ICF

1.

Przeprowadź test kliniczny,
badanie, obserwację
lub wywiad

b152 Funkcje emocjonalne
b280 Odczuwanie
bólu
b280
Odczuwanie
bólu
b440 Funkcje oddechowe
b525 Funkcje defekacji
b620 Funkcje wydalania moczu
b620
Funkcje
b730 Funkcje
siły mięśni
b735 Funkcje napięcia mięśni
wydalania
b810 Funkcje moczu
ochronne skóry
s120 Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
s430 Struktura układu oddechowego
s610 Struktura układu moczowego
d410 Zmiana podstawowych pozycji ciała
d420 Przemieszczanie się inne niż chodzenie
d445 Korzystanie z ręki i ramienia
d450 Chodzenie
d510 Mycie się
d530 Załatwiania się
d540 Ubieranie się
d550 Jedzenie
d560 Picie

Kwalifikator ICF
Powiązanie Wartość
Uszkodzenie/upośledzenie z Celem dla Celu
0
1
2
3
4

2. → Oceń wynik za pomocą
kwalifikatorów ICF

3. → Wprowadź wyniki do Profilu
Kategorialnego ICF

Całkowite
uszkodzenie =
kwalifikator 4
Czynnik sprzyjający
4+ 3+ 2+ 1+

e115
e120
e310
e340
e355

Wyroby i technologie do osobistego użytku w życiu codziennym
Produkty i technologie do osobistego użytku, wspomagające mobilność
Najbliższa rodzina
Osoby sprawujące opiekę osobistą i asystenci osobiści
Specjaliści ochrony zdrowia

0

1

Bariera
2
3

4

Wynik:

Pielęgniarka: U Martina występuje całkowite
całkowite ograniczenie
ograniczenie funkcji
funkcji wydalania
wydalania moczu
moczu.w ogóle nie trzyma moczu.
Martin w ogóle nie trzyma moczu.

1.

Przeprowadź test kliniczny,
lub wywiad

Cel globalny:
badanie, obserwację
Cel programu rehabiltacyjnego:
Cel Cyklu 1:
Cel Cyklu 2:
Cel Cyklu 3:
Kategorie klasyfikacji ICF

b280

Odczuwanie bólu

b152 Funkcje emocjonalne
b280 Odczuwanie
b620
Funkcja bólu
wydalania
2.
→
Oceń
wynik za pomocą
b440
Funkcje
oddechowe
moczu
b525 Funkcje
defekacji
kwalifikatorów
ICF
b620 Funkcje wydalania moczu
b730 Funkcje siły mięśni
b735 Funkcje napięcia mięśni
b810 Funkcje ochronne skóry
s120 Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
s430 Struktura układu oddechowego
d420
się
s610 Przemieszczanie
Struktura układu moczowego
d410 Zmiana podstawowych pozycji ciała
d420 Przemieszczanie inne niż chodzenie
d445 Korzystanie z ręki i ramienia
3. → Wprowadź wyniki
d450 Chodzenie
do Profilu
Kategorialnego ICF
d510 Mycie
się
d530 Załatwianie się
d540 Ubieranie się
d550 Jedzenie
Wynik:
d560
Picie

Kwalifikator ICF
Powiąza
Uszkodzenie/ upośledzenie z Cele
0
1
2
3
4

Umiarkowane
ograniczenie =
kwalifikator 2
SCIM 1 = funkcja
zachowana w połowie =
kwalifikator 2

Czynnik sprzyjający

Bariera

Występujeumiarkowane
umiarkowane
ograniczenie
4+ 3+ ograniczenie
2+
1+
0
1 funkcji
2
3
Terapeuta Zajęciowy: U Martina występuje
funkcji

e115 Wyroby i technologie do osobistego użytku w życiu codziennym
przemieszczania
sięosobistego
z wózka
nawspomagające
łóżko
i odwrotnie.
Czasami potrzebna
przemieszczania
e120
Produkty i technologie do
użytku,
mobilność się
e310
Najbliższa rodzina
częściowa
pomoc lub przynajmniej nadzór (skala
SCIM:
(SCIM:
1) 1)

jest mu

4

Cel Globalny: Integracja ze Społecznością
Cel programu rehabilitacyjnego:
Niezależność w życiu codziennym
Cel Cyklu 1: Mobilność
Cel Cyklu 2:
Cel Cyklu 3: Samoobsługa
Ponowna
integracja na rynku pracy
Kategorie klasyfikacji ICF

b152
b280
b440
b525
b620
b730
b735
b810
s120
s430
s610
d410
d420
d445
d450
d510
d530
d540
d550
d560

0
0
1
1
3
Kwalifikator ICF
Powiązanie Wartość
Uszkodzenie/ upośledzenie z Celem dla Celu
0
1
2
3
4

Funkcje emocjonalne
Odczuwanie bólu
Funkcje oddechowe
Funkcje defekacji
Funkcje wydalania moczu
Funkcje siły mięśniowej
Funkcje napięcia mięśniowego
Funkcje ochronne skóry
Rdzeń kręgowy i powiązane struktury
Struktura układu oddechowego
Struktura układu moczowego
Zmiana podstawowych pozycji ciała
Przemieszczanie się inne niż chodzenie
Korzystanie z ręki i ramienia
Chodzenie
Mycie się
Załatwianie się
Ubieranie się
Jedzenie
Picie

CC1

CC1

Czynnik sprzyjający
4+ 3+ 2+ 1+
e115
e120
e310
e340
e355

Produkty i technologie do osobistego użytku w życiu codziennym
Produkty i technologie do osobistego użytku, wspomagające mobilność
Najbliższa rodzina
Pracownicy opieki osobistej i asystenci osobiści
Specjaliści ochrony zdrowia

0

1

Bariera
2
3

0

1

CC1

1

CC1

1

4

CC1

4+

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Pamiętaj:
Profil Kategorialny ICF …
… zapewnia całościowy opis stanu funkcjonowania
pacjenta i wpływu czynników środowiskowych oraz
osobistych na jego funkcjonowanie w określonym czasie
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Numer Identyikacyjny:
Data
urodzenia:
Diagnoza:

Cel długoterminowy:
13 października 1981

Punkt widzenia Pacjenta

Cel programu:
ICD10: G82.4 Kurczowe porażenie kończyn dolnych,
AIS A, Th8
Nie kontroluję
już SCI
oddawania
moczu i
Nie potrafię już chodzić
stolca
Bardzo trudno jest mi zachować
równowagę
Martwi mnie utrata wagi ciała

Nie czuję już swojego ciała
Bolą mnie plecy
Odczuwam napięcie spastyczne w
nogach
Bardzo często spada mi ciśnienie
Męczy mnie, że muszę spać na plecach

Opinia specjalistów ochrony
zdrowia

Struktury/funkcje ciała

b152.1 Funkcje emocjonalne
b260.2 Funkcje proprioceptywne
b265.2 Funkcje dotyku
b270.2 Funkcje sensoryczne
b280.2 Odczuwanie bólu
b4202.3 Utrzymanie ciśnienia krwi
b445.2 Funkcje mięśni oddechowych
b525.4 Funkcje defekacji
b530.2 Funkcje utrzymania wagi ciała
b620.4 Funkcje wydalania moczu
b7300.1 Siła pojedynczego mięśnia
b7303.4 Siła mięśni dolnej połowy ciała
b7305.2 Siła mięśni tułowia
b7353.2 Napięcie mięśni dolnej części ciała
b755.3 Funkcje nieświadomych reakcji ruchowych

Przemieszczanie się sprawia mi trudność

Nie mogę już pracować przy
przeprowadzkach

Spotkania z przyjaciółmi są dla
mnie ważne
Poruszanie się wózkiem pod górę i pokonywanie
przeszkód stanowi problem
Nie jestem w stanie samodzielnie wziąć
prysznic
Ubieranie dolnej połowy ciała jest
niemożliwe, stopniowo opanowuję
wkładanie koszulki
Jestem w stanie samodzielnie założyć
sobie cewnik, ale potrzebuję pomocy
przy oddawaniu stolca

Aktywność

&

Uczestnictwo

d410.3 Zmiana podstawowych pozycji ciała
d4153.3 Utrzymanie pozycji siedzącej
d420.2 Przemieszczanie się inne niż chodzenie
d450.4 Chodzenie
d465.2 Poruszanie się z użyciem sprzętu
d475.4 Prowadzenie samochodu
d510.1 Mycie się
d520.2 Pielęgnacja części ciała
d5301.4 Regulacja defekacji
d540.3 Ubieranie się
d570.2 Dbanie o zdrowie
d580.4 Praca zarobkowa
d920.3 Rozrywka i wypoczynek

Czynnikiuciskowe
środowiskowe Mieszkanie nie jest przystosowane do
Trochę pomogły mi pończochy
potrzeb osoby poruszającej się na
e115+3 Technologie asystujące
Bardzo dużą pomocą jest wsparcie od mojej
wózku
e155.4 Projekt, budowa obiektów
rodziny i przyjaciół
e310+4 Najbliższa rodzina, e320+4 Przyjaciele e355+3 Specjaliści ochrony zdrowia

Czynniki osobiste

Mam niezwykle silną wolę
26-letni mężczyzna

Punkt widzenia Pacjenta

Numer
Cel
Identyfikacyjny:
długoterminowy:
Data urodzenia:
13 października 1981
Diagnoza:
ICD10: G82.4 Kurczowe porażenie kończyn
Cel programu:
Nie jestem kontroluję
Nie potrafię już chodzić I
dolnych,już
SCIoddawania
AIS A, Th8
moczu i stolca
Przemieszczanie się sprawia mi
Bardzo trudno jest mi zachować
trudność
Poruszanie się wózkiem pod górę i
równowagę
pokonywanie przeszkód stanowi problem
Martwi mnie utrata wagi ciała
Nie jestem w stanie samodzielnie
Nie czuję już swojego ciała
wziąć prysznic
Bolą mnie plecy
Ubieranie dolnej połowy ciała jest
niemożliwe, stopniowo opanowuję
Odczuwam napięcie spastyczne w
wkładanie koszulki
nogach
Bardzo często spada mi cisnienie
Jestem w stanie samodzielnie
założyć sobie cewnik, ale potrzebuję
Męczy mnie, że muszę spać na
pomocy przy oddawaniu stolca
plecach

Opinia specjalistów ochrony
zdrowia

b152.1 Funkcje emocjonalne
Struktury/funkcje
ciała
b260.2 Funkcje
proprioceptywne
b265.2 Funkcje dotyku
b270.2 Funkcje sensoryczne
b280.2 Odczuwanie bólu
b4202.3 Utrzymanie ciśnienia krwi
b445.2 Funkcje mięśni oddechowych
b525.4 Funkcje defekacji
b530.2 Funkcje utrzymania wagi ciała
b620.4 Funkcje wydalania moczu
b7300.1 Siła pojedynczego mięśnia
b7303.4 Siła mięśni dolnej połowy ciała
b7305.2 Siła mięśni tułowia
b7353.2 Napięcie mięśni dolnej części ciała
b755.3 Funkcje nieświadomych reakcji ruchowych

Nie mogę już pracować przy
przeprowadzkach
Spotkania z przyjaciółmi są dla
mnie ważne

Aktywność
&
Uczestnictwo
d410.3
Zmiana podstawowych
pozycji
ciała
d4153.3 Utrzymanie pozycji siedzącej
d420.2 Przemieszczanie się inne niż chodzenie
d450.4 Chodzenie
d465.2 Poruszanie się z użyciem sprzętu
d475.4 Prowadzenie samochodu
d510.1 Mycie się
d520.2 Pielęgnacja części ciała
d5301.4 Regulacja defekacji
d540.3 Ubieranie się
d570.2 Dbanie o zdrowie
d580.4 Praca zarobkowa
d920.3 Rozrywka i wypoczynek

Mieszkanie nie jest przystosowane
Trochę pomogły mi pończochy uciskowe
mężczyzna
e115+3 Technologie
do potrzeb osoby poruszającej się na 26-letni
Czynniki środowiskowe
Czynniki
osobiste
wózku
Mam
niezwykle
silną wolę
asystujące do osobistego użytku
Bardzo dużą pomocą jest wsparcie od
e155.4 Projekt, budowa obiektów
mojej rodziny i przyjaciół
e355+3 Specjaliści ochrony zdrowia
e310+4 INajbliższa rodzina, e320+4 Przyjaciele

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Pamiętaj:
Arkusz oceny Wstępnej ICF …
1… zawiera zarówno punkt widzenia pacjenta, jak i
opinię specjalistów ochrony zdrowia, podkreślając
tym samym wagę subiektywnych odczuć pacjenta
odnośnie jego funkcjonowania
2… ukazuje powiązania między Celami i celami
cząstkowymi
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ocena wstępna
ICF

Ocena wstępna

Ewaluacja

Karta
Ewaluacji ICF

Profil
Kategorialny
ICF

Rehab-Cycle Podział obowiązków

Interwencja

Tabela
Interwencji ICF

L P

F TZ Ps OS Inn.

Interwencja

Wartość Wartość Wartość
Początk. dla Celu Końcow
a

X

Terapia manualna

2

0

b710 Funkcje ruchomości stawów

X X

Czynne i bierne ruchy stawów

0

0

b7300 Siła poj.mięśnia

X

Ćwiczenia siły mięśni z użyciem sprzętu

1

1

b7305 Siła mięśni tułowia

X

Ćwiczenia siły mięśni bez sprzętu

2

0

X

Lecz. farmakologiczne, hipoterapia, hydroterapia

2

1

X

Ćwiczenia reakcji ruchowych

3

1

Ćwicz.w wykonywaniu codziennych czynności

3

1

Ćwicz.siły mięśni, reakcji ruchowych

2

1

Ćwicz.w wykonywaniu codziennych czynności

2

1

Nauka jazdy

4

2

1

0

2

1

Ćwicz.w wyk.codziennych czynności

3

0

Edukacja, doradztwo
Szkolenie zawodowe

2

1

4

3

+3
+2
4

+4
+4
2

+
-

+
0
0

b280

Odczuwanie bólu

b7353 Napięcie mięśni dolnej poł.ciała

X

b755 Nieświadome reakcje ruchowe

d410 Zmiana pdst. Pozycji ciała

X X X

d4153 Utrzymanie pozycji ciała

X
X X X

d420 Przemieszczanie się

X

d475 Prowadzenie samochodu
d510 Mycie się

X

Ćwicz.w wykonywaniu codziennych czynności

d520 Pielęgnacja części ciała

X

Ćwicz.w wyk.codziennych czynności,doradztwo

d540 Ubieranie się

X

Czynniki
środowisko
we

Aktywność/ Uczestnictwo

Funkcje/struktury ciała

Cele cząstkowe

d570 Dbanie o zdrowie

X

X

X X X X X

d850 Praca zarobkowa

X
X

e120 Prod.i techn.wspomagające mobilność

X

e155 Projekt, budowa obiektów

X

Czynniki
osobiste

e115 Prod.i techn.do codziennego użytku

Wybór i dostosowanie urządz.asystujących
X

X

Wybór i dostosowanie wózka inwalidzkiego

X

Określenie syt. mieszkaniowej (prywatny budynek)

Radzenie sobie z chorobą

X

Inne rodz.terapii psych., opieka psych.

pf

Akceptacja emocji

X

Inne rodz. terapii psych., opieka psych.

pf

Umiejętności osobiste

X

Inny rodz. terapii psych., opieka psych.

pf

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Pamiętaj:
Tabela Interwencji ICF …
1… przedstawia powiązania interwencji z celami
cząstkowymi oraz zakresy odpowiedzialności
poszczególnych specjalistów ochrony zdrowia
2… informuje o wymaganych zasobach
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Arkusz Oceny
Wstępnej ICF

Ocena Wstępna

Ewaluacja

Karta
Ewaluacji ICF

Profil
Kategorialny
ICF

Rehab-Cycle Podział Obowiązków

Interwencja

Tabela
Interwencji ICF

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacj
Cel Globalny: płatne zatrudnienie bez ograniczeń
Cel programu rehabilitacyjnego: zatrudnienie na
część etatu
Cel Cyklu 1: Zmniejszenie bólu
Cel Cyklu 2: Zwiększenie mobilności
Cel Cyklu 3: Strategie radzenia sobie
Kategorie ICF

b130
b152
b280
b455
b710
b730
b735
b740
d230
d410
d415
d430
d450
d510
d540
d640
d760
d850

Kwalifikator ICF
Uszkodzenie/
upośledzenie
0
1 2 3
4

Funkcje enegii życiowej i motywacji
Funkcje emocjonalne
Odczuwanie bólu
Funkcje odporności wysiłkowej
Funkcje ruchomości stawów
Funkcje siły mięśni
Funkcje napięcia mięśni
Funkcje wytrzymałości mięśni
Radzenie sobie ze stresem i innymi trudnościami
natury psychologicznej
Zmiana podstawowych pozycji ciała
Utrzymanie podstawowej pozycji
Podnoszenie i przenoszenie przedmiotów
Chodzenie
Mycie się
Ubieranie się
Wykonywanie prac domowych
Stosunki rodzinne
Praca zarobkowa

Karta Ewaluacji
ICF opisuje
zmiany stanu
funkcjonowania
pacjenta

Czynnik
sprzyjający
4+ 3+ 2+ 1+
e110
e135
e155
e410

Produkty lub substancje do osobistego użytku
Produkty i technologie wspomagające zatrudnienie
Projekt, budowa…obiektów do prywatnego użytku
Indywidualne postawy najbliższych krewnych

Kwalifikator ICF
Uszkodzenie/
upośledzenie
0
1 2 3 4

0

1

Bariera
2 3
4

Czynnik
sprzyjający
4+ 3+ 2+ 1+ 0

Bariera
1

2

3

4

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Pamiętaj:
Karta Ewaluacji ICF …
1… opisuje zmiany stanu funkcjonowania pacjenta i
postępy w osiąganiu celów

2… przedstawia informacje przydatne do dalszego
planowania rehabilitacji
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Przypadek użycia
Zarządzanie rehabilitacją w oparciu o klasyfikację ICF
w ramach programu szpitalnej rehabilitacji
nastolatków z rozszczepem kręgosłupa i porażeniem
mózgowym

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Cele
Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Metody
•
Wykorzystanie Profilu Kategorialnego ICF w oparciu o
Podstawowe Kategorie ICF
–
Ocena poziomu funkcjonowania na początku i na końcu
programu
–
Określenie celów rehabilitacji i celów cząstkowych
•
Analiza wykonalności Profilu Kategorialnego ICF

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Skrócony wykaz Podstawowych Kategorii ICF dla URK w postaci
przewlekłej (b and s)
Kategoria ICF

Skrócony wykaz
Podstawowych
Kategorii ICF

b152

Funkcje emocjonalne

X

b280

Odczucie bólu

X

b440

Funkcje oddechowe

b525

Funkcje defekacji

X

b620

Funkcje wydalania moczu

X

b640

Funkcje seksualne

X

b710

Funkcje ruchomości stawów

X

b730

Funkcje siły mięśni

X

b735

Funkcje napięcia mięśni

X

b810

Funkcje ochronne skóry

X

s120

Struktura rdzenia kręgowego i powiązane struktury

X

s430

Struktura układu oddechowego

X

s610

Struktura układu moczowego

X

s810

Struktura obszarów skóry

X

Dodatkowe

X

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Skrócony wykaz Podstawowych Kategorii ICF dla URK w postaci przewlekłej (d)
Kategoria ICF

Skrócony wykaz
Podstawowych Kategorii ICF

dodatkowe

d230

Wykonywanie codziennych czynności

X

d240

Radzenie sobie ze stresem i innymi problemami
psychologicznymi

X

d410

Zmiana podstawowych pozycji ciała

X

d420

Przemieszczanie się inne niż chodzenie

X

d440

Motoryka precyzyjna ręki

X

d445

Wykorzystanie ręki i ramienia

X

d455

Poruszanie się

X

d465

Poruszanie się z użyciem sprzętu

X

d470

Korzystanie ze środków transportu

X

d520

Pielęgnacja części ciała

X

d530

Załatwianie się

X

d550

Jedzenie

X

d570

Dbanie o zdrowie

X

d710

Podstawowe interakcje międzyludzkie

X

d720

Złożone interakcje międzyludzkie

X

d920

Rozrywka i wypoczynek

X

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Skrócony wykaz Podstawowych Kategorii ICF dla URK w postaci
przewlekłej (e)
Kategoria ICF

Skrócony
zestaw
Podstawowych
Kategorii ICF

e110

Produkty i substancje do osobistego użytku

X

e115

Produkty i technologie do prywatnego użytku w
codziennym życiu

X

e120

Produkty i technologie wspomagające mobilność w
domu i na poza domem

X

e150

Projekt, budowa obiektów i technologie
wykorzystywane w budynkach do użytku
publicznego

X

e155

Projekt, budowa obiektów i technologie
wykorzystywane w budynkach prywatnych

X

e310

Najbliższa rodzina

X

e340

Pracownicy opieki osobistej

X

e355

Specjaliści ochrony zdrowotnej

X

e580

Systemy opieki zdrowotnej, usługi i obowiązujące
sposoby postępowania

X

dodatkowe

Assessment
Global Goal:
Service-Program-Goal:
Cycle goal 1:
Cycle goal 2:
ICF categories

Profil Kategorialny ICF

Body functions, body structures, activities and participation
b152
b280
b440
b525
b620
b710
b730
b735
b810
s120
s430
s610
s810
d230
d240
d410
d420
d440
d445
d455
d465
d470
d520
d530
d550
d570
d710
d720
d920

Goal Relation

Goal
value

4

Emotional functions
Sensation of pain
Respiration functions
Defecation functions
Urination functions
Mobility of joint functions
Muscle power functions
Muscle tone functions
Protective functions of the skin
Structure of the spinal cord and related structures
Structure of the respiratory system
Structure of the urinary system
Structure of areas of skin
Carrying out daily routine
Handling stress and other psychological demands
Changing basic body positions
Transferring oneself
Fine hand use
Hand and arm use
Moving around
Moving around using equipment
Using transportation
Caring for body parts
Toileting
Eating
Looking after one’s health
Basic interpersonal interactions
Complex interpersonal interactions
Recreation and leisure

Environmental factors
e110
e115
e120
e150
e310
e340
e355
e460
e580

ICF Qualifier
problem
0 1 2 3

Products or substances for personal consumption
Products and technology for personal use in daily living
Products and technology for personal…mobility
Design, construction…of buildings for public use
Immediate family
Personal care providers
Health professionals
Social attitudes
Health services, systems and policies

facilitator
4+ 3+ 2+ 1+ 0

1

barrier
2 3

4
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7. Wykorzystywanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ocena wstępna stanu funkcjonowania pacjenta wg Profilu
Kategorialnego ICF: przykładowy przypadek
Osoba z rozszczepem
kręgosłupa
•

Siedemnastolatek

•

Mieszka z rodziną

•

Regularnie uczęszcza do
szkoły

•

Hobby: gra na fujarce, lektura,
słuchanie muzyki, komputer
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacja

Historia choroby Stefana
1991: przepuklina oponowo- rdzeniowa okolicy lędźwiowej, współwystępująca
malformacja Arnolda- Chiariego typu III, poniżej poziomu L3
1993
Wodogłowie, Dren komorowy zastawki, Wymiana drenu komorowego
zastawki
2000
Zwichnięcia obu stawów biodrowych, operacja ( przed operacją Stefan
mógł stać i trochę chodzić), owrzodzenia spowodowane uciskiem
2002
Zakotwiczenie rdzenia, Uwolnienie miejsca zakotwiczenia rdzenia w
okolicy lędźwiowej
2004
Zakotwiczenie rdzenia, Uwolnienie miejsca zakotwiczenia w odcinku
szyjnym (laminektomia na poziomie C2/C3 i C1)
2004
Skolioza, spondylodeza w odcinku Th3 - S1 (prowadzi do zesztywnienia
kręgosłupa)
2005
Skolioza, Spondylodeza grzbietowa w odcinku C2 - C5 (prowadzi do
zesztywnienia kręgosłupa)
2006
Urazowe URK ASIA C, na poziomie C6 (Epiduralhämatom, wypadek
podczas jazdy na skibobie), operacja
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ocena stanu funkcjonowania pacjenta wg Profilu Kategorialnego
ICF: przykładowy przypadek
„Nie lubię prędkości “
„Moja mama wszystkim się
zajmuje. Mówi „Zrób to sam”
i jednocześnie mnie
wyręcza.“

„ Cały czas muszę się śpieszyćchociaż może to moja rodzina
wszystko robi za szybko”

Ubezpieczenie zdrowotne Stefana pokryło koszt trzytygodniowego programu
rehabilitacyjnego w placówce szpitalnej. Celem programu jest zwiększanie
niezależności nastolatków z wrodzonymi wadami lub urazami rdzenia
kręgowego.
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
Assessment
Global Goal:
Service-Program-Goal:
Cycle goal 1:
Cycle goal 2:

Ocena wstępna
funkcjonowania

ICF categories
Body functions, body structures, activities and participation

Obserwacja:
pielęgnacja części
ciała

Test: Funkcje siły
mięśni

b152
b280
b440
b525
b620
b710
b730
b735
b810
s120
s430
s610
s810
d230
d240
d410
d420
d440
d445
d455
d465
d470
d520
d530
d550
d570
d710
d720
d920

Badanie:
przemieszczanie się

Goal Relation
4

Emotional functions
Sensation of pain
Respiration functions
Defecation functions
Urination functions
Mobility of joint functions
Muscle power functions
Muscle tone functions
Protective functions of the skin
Structure of the spinal cord and related structures
Structure of the respiratory system
Structure of the urinary system
Structure of areas of skin
Carrying out daily routine
Handling stress and other psychological demands
Changing basic body positions
Transferring oneself
Fine hand use
Hand and arm use
Moving around
Moving around using equipment
Using transportation
Caring for body parts
Toileting
Eating
Looking after one’s health
Basic interpersonal interactions
Complex interpersonal interactions
Recreation and leisure

Environmental factors
e110
e115
e120
e150
e310
e340
e355
e460
e580

ICF Qualifier
problem
0 1 2 3

Products or substances for personal consumption
Products and technology for personal use in daily living
Products and technology for personal…mobility
Design, construction…of buildings for public use
Immediate family
Personal care providers
Health professionals
Social attitudes
Health services, systems and policies

facilitator
4+ 3+ 2+ 1+ 0

1

barrier
2 3

4

Goal
value

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ćwiczenie 7: „Utwórz Profil
Kategorialny ICF”
1. Przeczytaj formularz oceny wstępnej, zawierający wyniki
Stefana
2. Oceń te wyniki za pomocą Kwalifikatora ICF
3. Zaznacz odpowiedni Kwalifikator w Profilu Kategorialnym
ICF
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7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
ICF Workshop: Implementation of the ICF rehabilitation medicine (Alarcos Cieza)
Exercise - To create an ICF Categorical Profile - a clinical case
Ocena Wstępna

Exercise 1
1. Please read the extraction from the assessment results of the patient (clinical
tests, examinations, observation, interview). (ICF categories from the Brief ICF
Core Set for SCI in the chronic context and additional ICf categories)

Cel Globalny:
Cel programu rehabilitacyjnego:
Cel Cyklu 1:
Cel Cyklu 2:
Kategorie ICF

2. Rate these results within the ICF Qualifiers based on the given information.
Complete the ICF Code with the ICF Qualifier:
Example: b525.4 Defecation functions
3. Enter the assessment result into the ICF
according fields of the ICF Qualifier

Medical doctor

ICF category
b440.__

Respiration functions and structures

s430.__
b525.__

Defecation functions

b620.__
s610.__
s120.__

Urination functions and structures

d710.__

Basic interpersonal interactions

e310.__

Immediate family

e340.__

Personal care providers and personal
assistents
Health professionals

e355.__

Report
from Physical Therapist

2

Spinal Cord

b280.__

Sensation of pain

b730.__

Muscle power functions

b735.__

Muscle tone functions

d410.__

Changing basic body position

d420.__

Transferring oneself

Funkcje, struktury ciała, aktywność i uczestnictwo

b152
b280
b440
Categorical Profile by filling the
b525
b620
b710
b730
b735
Assessment
Test: Peak volume: No problems in respiration b810
functions or the according body structures
s120
s430
s610
Test: Observation: Defecation functions
s810
completely impaired
d230
Test: Urodynamic examination: Urination
functions completely impaired
d240

Powiązanie z Wartość
Kwalifikator
Celem
dla Celu
Uszkodzenie/
upośledzenie
0
1 2 3 4

Funkcje emocjonalne
Odczuwanie bólu
Funkcje oddechowe
Funkcje defekacji
Funkcje wydalania moczu
Funkcje ruchomości stawów
Funkcje siły mięśni
Funkcje napięcia mięśni
Funkcje ochronne skóry
Struktura rdzenia kręgowego i powiązane struktury
Struktura układu oddechowego
Struktura układu moczowego
Struktura obszarów skóry
Wykonywanie codziennych czynności
Radzenie sobie ze stresem i innymi problemami psychologicznymi

rd

MRI: Spinal Cord severly impaired at the 3
lumbal vertebra, mild impaired at the level of
th
the 6 cervical vertebra

Interview and observation: Stefan has
maximum support from his family (parents).
Sometimes they probably care too much
Interview: Stefan has no additional personal
care providers
Interview: Stefan has regularly physical
therapy and is completely satisfied with his
health professionals
Test: VAS Scale: 4, Stefan is suffering from
moderate pain in his back and neck,
apparently related to movement
Test: Manual muscle testing (MMT):
- No muscle power functions below the level
rd
of 3 lumbal vertebra MMT: 0
- Muscle power in the trunk is severely
th
impaired below the 6 cervical vertebra
MMT: 1-2
- Mild to moderate impairment in the muscle
power functions in the shoulder and arm
muscles (MMT: 3-4)
Test: Ashworth Scale: 2, Stefan has moderate
problems of spasticity in the lower half of the
body
Observation: Needs personal assistance (one
person) to sit up from lying position and back
Observation: Stefan needs manual support by
one person to transfer himself from the
wheelchair to the bed and back.

d410
d420
d440
d445
d455
d465
d470
d520
d530
d550
d570
d710
d720
d920

Zmiana podstawowych pozycji ciała
Przemieszczanie się inne niż chodzenie
Motoryka precyzyjna ręki
Korzystanie z ręki i ramienia
Poruszanie się
Poruszanie się z użyciem sprzętu
Korzystanie ze środków transportu
Pielęgnacja części ciała
Załatwianie się
Jedzenie
Dbanie o zdrowie
Podstawowe interakcje międzyludzkie
Złożone interakcje międzyludzkie
Rozrywka i wypoczynek

Czynniki środowiskowe
e110
e115
e120
e150
e310
e340
e355
e460
e580

Czynnik sprzyjający
4+ 3+ 2+ 1+ 0

Bariera
1 2 3 4

Produkty i substancje do osobistego użytku
Produkty i technologie do osobistego użytku w życiu codziennym
Produkty i technologie do osobistego użytku wspomagające mobilność
Projekt, budowa obiektów do użytku publicznego
Najbliższa rodzina
Pracownicy opieki osobistej
Specjaliści ochrony zdrowia
Postawy społeczne
Świadczenia i systemy opieki zdrowotnej, obowiąujące sposoby postępowania
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Wynik- Profil Kategorialny ICF
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9
8
7

Częstość
N=9

6
5
4
3
2
1
0

Wyznaczone cele rehabilitacji

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją
b152 Funkcje emocjonalne
b280 Odczuwanie bólu
b440 Funkcje oddechowe
b525 Funkcje defekacji
b620 Funkcje wydalania moczu
b710 Funkcje ruchomości stawów
b730 Funkcje siły mięśni
b735 Funkcje napięcia mięśni
b810 Funkcje ochronne skóry
s810 Obszary skóry
d230 Wykonywanie codziennych czynności
d240 Radzenie sobie ze stresem i innymi problemami
psychologicznymi
d410 Zmiana podstawowych pozycji
d420 Przemieszczanie się inne niż chodzenie
d440 Motoryka precyzyjna ręki
d445 Korzystanie z ręki i ramienia
d455 Poruszanie się
d465 Poruszanie się z użyciem sprzętu
d470 Korzystanie ze środków transportu
d520 Pielęgnacja części ciała
d530 Załatwianie się
d550 Jedzenie
d570 Dbanie o zdrowie
d710 Podstawowe interakcje międzyludzkie
d920 Rozrywka i wypoczynek
e115 Produkty i technologie do osobistego użytku w życiu
codziennym

Cele cząstkowe

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Cele cząstkowe Mobilność
b280 Odczuwanie bólu
b440 Funkcje oddechowe
b710 Funkcje ruchomości stawów
b730 Funkcje siły mięśni
b735 Funkcje napięcia mięśni
d410 Zmiana podstawowych pozycji ciała
d420 Przemieszczanie się inne niż chodzenie
d440 Motoryka precyzyjna ręki
d445 Korzystanie z ręki i ramienia
d455 Poruszanie się
d465 Poruszanie się z użyciem sprzętu
d470 Korzystanie ze środków transportu
d920 Rozrywka i wypoczynek

Częstość N = 8

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ewaluacja zmian stanu funkcjonowania (w postaci celów
cząstkowych) po przeprowadzeniu interwencji

7. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Ewaluacja

Funkcje i struktury ciała
Ocena wstępna
Emotionale emocjonalne
Funktionen b152 (7) 0%
b152 Funkcje

29%

b280 Odczuwanie
bólu(3) 0%
Schmerz b280

57%

33%

b440 Funkcje
oddechowe
Atmungsfunktionen
b440 (3)

33%

Defäkationsfunktionen b525 (3)

b620 Funkcje wydalania
Miktionsfunktionen
b620 (3) 0%
moczu

33%

Muskeltonus
b735 (5)
b735 Funktionen
Funkcjedes
napięcia
mięśni

0%

33%

67%

0%

33%

67%

33%
0%(3) 0%
Miktionsfunktionen
b620

20%

60%Funktionen des Muskeltonus
20%b735 (5) 0%

b810 Ochronne
funkcje
Schutzfunktionen
der Hautskóry
b810 (2) 0%

s810 Areas of skin

33%

Struktur der Hautregion s810 (3)
10%

20%

30%

40%

0=brak uszk.
(0-4%)

100%

0%(2)
Schutzfunktionen der Haut b810

33%

33%
0%(3)
Struktur der Hautregion
s810

50%

60%

70%

1=lekkie
(5-24%)

80%

90%

100% 0%

2=umiarkowane
(25-49%)

0%

0%

33%

0%

67%

0%

33%
67%

33%

0%

33%

0%

100%

80%
0%(5) 0%
Funktionen
der Muskelkraft b730
0%

43%

67%

67%

Defäkationsfunktionen b525 (3) 0%

29%

100%
0%(2) 0%
Funktionen
der Gelenkbeweglichkeit b710

20%

0%

33%

Schmerz b280 (3) 0%

0%

stawów

Funktionen der Muskelkraft b730 (5) 0%

29%

Atmungsfunktionen b440 (3)

b710derFunkcje
ruchomości
Funktionen
Gelenkbeweglichkeit
b710 (2) 0%
b730 Funkcje siły mięśni

14%

Emotionale Funktionen b152 (7) 0%

33%

b525 Funkcje defekacji

Ewaluacja

0%

40%

60%

20%

0%

60%

20%

100%

0%

67%
10%

20%

30%

40%

3=znaczne
(50-95%)

33%
50%

60%

70%

80%

4=całkowite
(96-100%)

0%

90% 100%
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Ewaluacja

Aktywność i Uczestnictwo
Ocena Wstępna
tägliche Routine durchführen
d230 (9)
d230 Die
Wykonywanie
codziennych
czynności
Mit Stress u. a. psych. Anforderungen umgehen d240 (5)

d240
Radzenie sobie ze stresem i
Eine elementare Körperposition wechseln d410 (6)
innymi problemami psychologicznymi

0%
0%

Hand- und Armgebrauch
d445
(2)
d420 Przemieszczanie
się inne
niż
chodzenie
Sich auf andere Weise fortbewegen
d455 (4)

33%

Die tägliche Routine durchführen d230 (9)
80%

33%

33%

50%

100%
25%
60%

d455
Poruszanie
się
Seine
Körperteile
pflegen d520
(6) 0%

20%

67%

0%
25%

50%

20%

30%

0=brak uszk.
d920 Rozrywka i wypoczynek (0-4%)

40%

50%

0%

50%

0%

25%

0%

20%

0%

25%

50%

40%

40%
100%
33%

33%

50%
Die Toilette
benutzen d530 (6)

17%

17%

33%

33%

Essen d5500%
(3) 0%

33%

Erholung und Freizeit d9200%
(3)
60%

1=lekkie
(5-24%)

70%

80%

90%

100% 0%

2=umiarkowane
(25-49%)

67%

25%

10%

0%
0%

17%

100%

d550 Jedzenie

0%

50%

100%

100% interpersonelle Aktivitäten d7100%
Elementare
(3) 0%

10%

25%

17%

17%

50%
25% d570 (4)
Auf seine Gesundheit achten

Erholung und Freizeit d920 (3) 0%

d710 Podstawowe interakcje
międzyludzkie

25%

17%

33%
Seine Körperteile pflegen
d520 (6)

100%

d530 Załatwianie się

0%

20%

20%

33%

Transportmittel benutzen d4700%
(1)

50%

Elementare interpersonelle Aktivitäten d710 (3) 0%

d570 Dbanie o zdrowie

25%

Sich unter Verwendung von Geräten fortbewegen d465 (5)
100%

0%

33%

0%

50%

11%

60%

Hand- und Armgebrauch d445 (2)

Sich auf andere Weise fortbewegen d455 (4)

d445 Korzystanie
z rękibenutzen
i ramienia
Transportmittel
d470 (1)

seine Gesundheit achten d570 (4)
d520AufPielęgnacja
części ciała

25%

Sich verlagern d420 (4)

44%

20%

50%
Feinmotorischer Handgebrauch
d4400%
(2)

0%

0%

33%

33%

50%

Motoryka
precyzyjna
ręki
Sich unterd440
Verwendung
von Geräten
fortbewegen d465
(5) 0%

d465 Poruszanie sięDiezToilette
użyciem
sprzętu
benutzen
d530 (6)
d470 Korzystanie ze środków
Essen d550 (3)
transportu

11%

Eine elementare Körperposition wechseln d410 (6)

25%

0%

0%

20%

Mit Stress u. a. psych. Anforderungen umgehen d240 (5) 0%

0%

Sich verlagern d420 (4) 0%

d410 Zmiana podstawowych pozycji
Feinmotorischer Handgebrauch d440
(2)
ciała

67%

Ewaluacja

25%

0%
50%

0%

33%

67%

0%

33%

67%

0%

20%

30%

40%

3=znaczne
(50-95%)

50%

60%

70%

80%

4=całkowite
(96-100%)

90% 100%
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Zastosowanie praktyczne Profilu Kategorialnego
ICF

Zastosowanie Profilu Kategorialnego ICF
• Ułatwiło stworzenie jasnego opisu stanu funkcjonowania
pacjenta i pozwoliło na dokumentację celów rehabilitacji oraz
celów cząstkowych
• Usprawniło zarządzanie rehabilitacją poprzez poprawę
komunikacji i wspólne wyznaczanie celów.
Wyzwania:
• Kategorie ICF powinny być bardziej kompleksowe i szczegółowe
• Definicje kategorii ICF czasami okazują się niewystarczająco
precyzyjne i kategorie zachodzą na siebie
• Ocena z użyciem Kwalifikatorów nie jest wystarczająco
obiektywna
• Kwalifikatory ICF nie są w stanie wystarczająco precyzyjnie oddać
zmian w stanie funkcjonowania
• Dokumentacja jest zbyt czasochłonna

www.icf-casestudies.org
Swiss Paraplegic Research

6. Opracowanie Wykazów Podstawowych Kategorii ICF

Korzyści płynące z Wykazów Podstawowych
Kategorii ICF



Klasyfikacja ICF jest dzięki nim praktyczna w
codziennym użyciu
 Przewodnik do oceny klinicznej
– Podstawowy katalog funkcjonowania
 wskazuje, co należy ocenić
– Identyfikuje problemy pacjenta w sposób całościowy
 Warunek usprawnienia komunikacji
– Wśród specjalistów
– Pomiędzy placówkami/ miejscami świadczenia opieki

WARSZTAT ICF

DZIEŃ 3
1

Warsztat

7. ICF w
planowaniu
rehabilitacji
5. Potrzeby i cele
ICF

Dzień 1

6.
Podstawow
e zestawy
ICF

4. Kodowanie:
zasady łączenia

2. Struktura i kody

8. Studia
przypadku ICF

9. ICF w
kształceniu

10.
Kształcenie
pacjenta
oparte na
ICF

Dzień 3

3. Kodowanie:
kwalifikatory ICF

Dzień 2

Szkolenie
•

Model funkcjonowania i
niepełnosprawności ICF

2

Poznawanie ICF
3. Kwalifikatory ICF

1. kwalifik.
2. kwalifik.
s 7302 0.4 2 3 3. kwalifik.

Składnik
Rozdział

2.poziom 3.
poziom

4.
poziom

3

Powtórka

Kalifikator ICF dla struktur ciała
1. kwalifikator = zakres upośledzenia
2. kwalifikator = charakter upośl.

s 7302 .4 2 3
Struktura dłoni

XXX.0
XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

XXX.8
XXX.9

XXX._0 Brak zmian w strukt.
XXX._1 Calkowity brak
XXX._2 Częściowy brak
Brak upośledzenia
XXX._3 Dodatkowa część
łagodne upośledzenia XXX._4 Anormalne wymiary
Umiarkowane upośl. XXX._5 Brak ciągłości
Znaczne upośledzenie XXX._6 Odmienna pozycja
Całkowite upośl.
XXX._7 jakościowe zmiany w
strukturze
nieokreślone
XXX._8 nieokreślone
nie dotyczy
XXX._9 nie dotyczy

3. kwalif. = umiejscowienie
upośledzenia

XXX.__0
rejon
XXX.__1
XXX.__2
XXX.__3
XXX.__4
XXX.__5
XXX.__6
XXX.__7

Więcej niż jeden
prawy
lewy
obustronny
przód
tył
proksymalny
dystalny

XXX.__8 nieokreślony
XXX.__9 nie dotyczy
4

Powtórka

Kwalifikator ICF dla funkcji ciała
1. kwalifikator = zakres upośledzenia

b7101.3
Ruchomość stawów
Funkcje zakresu i łatwości ruchu więcej niż jednego stawu

XXX.0

Brak upośledzenia

XXX.1

łagodne upośledzenie

XXX.2

Umiarkowane upośledzenie

XXX.3

Znaczne upośledzenie

XXX.4

Całkowite upośledzenie

XXX.8

nieokreślone

XXX.9

nie dotyczy
5

Powtórka

Kwalifikator ICF dla czynności i uczestnictwa
1. kwalifikator = Wydajność
2nd kwalifikator = Zdolność

d550.2 3
Jedzenie
Wykonywanie skoordynowanych zadań i działań związanych z
jedzeniem podanych potraw, podnoszenie jedzenia do ust i
konsumowanie w kulturowo dopuszczalny sposób, cięcie bądź rwanie
jedzenia na kawałki, otwieranie butelek i puszek, używanie przyborów
do jedzenia, uczestniczenie w posiłkach, ucztowanie i jedzenie poza
domem
Zdolność
XXX.0 Brak trudności

Wydajność
Opisuje, co osoba robi w jej
aktualnym otoczeniu.
Wydajność obejmuje czynniki
środowiskowe – wszystkie aspekty
świata fizycznego, społecznego i
nastawienia społęcznego.

XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

Łagodne trudności
Umiarkowane tr.
Znaczne trudności
Całkowita trudn.

XXX.8 nieokreślone
XXX.9 nie dotyczy

Opisuje zdolność osoby do
wykonania zadania/działania
w standardowym otoczeniu.
Określa najwyższy
prawdopodobny poziom
funkcjonalny, jaki może
osiągnąć dana osoba.
6

Powtórka

Kwalifikator ICF dla czynników środowiskowych
1. kwalifikator = zakres bariery lub czynnika
ułatwiającego

e310+4
Najbliższa rodzina
Osoby związane rodzinnie za pomocą urodzin, małżeństwa lub innej
relacji uznanej w danej kulturze za najbliższą rodzinę – małżonkowie,
partnerzy, rodzice, rodzeństwo, dzieci, rodzice zastępczy i przybrani
oraz dziadkowie
XXX.0
XXX.1
XXX.2
XXX.3
XXX.4

Brak barrier
łagodna barrier
Umiarkowana barrier
Znaczna barrier
Całkowita barrier

XXX.8 nieokreślona
XXX.9 nie dotyczy

XXX+0
XXX+1
XXX+2
XXX+3
XXX+4

Brak ułatwienia
Łagodne ułatwienie
Umiarkowane ułatwienie
Znaczne ułatwienie
Całkowite ułatwienie

XXX+8 nieokreśone
XXX+9 nie dotyczy
7

Powtórka
Co nieprawidłowego jest w tych kodach?

e325+43
s4100.7 0 – 4 !
d4501+3 d4501.3?
b1301.314

8

Powtórka

d3601.??
= ?? Trudność w zdolności
oraz ?? trudność w
wydajności w zakresie
‘d3601 korzystanie z maszyn
piszących‘

9

Kodowanie kwalifikatorami ICF

d3601.14 lub
d3601.24
= całkowita trudność w
zdolności oraz łagodna lub
umiarkowana * trudność w
wydajności ‘d3601
korzystanie z maszyn
piszących‘
*niejasne w oparciu o zdjęcie

10

Powtórka
Przykład: Martin, 27 lat, miał wypadek na motorze prawie dwa lata temu.

S12001.4

U Martina zdiagnozowano całkowitą paraplegię na poziomie 7. Th ___________. Przed
wypadkiem Martin ukończył praktykę w charakterze sprzedawcy domowego sprzętu
elektronicznego, jednak pracował jako tragarz mebli przy przeprowadzkach. Po wypadku było
jasne, że nie może kontynuować tej pracy. Po regularnych konsultacjach z Doradcą
Zawodowym chłopak zdecydował się ukończyć kurs komputerowy ale ciągle jeszcze nie
podjął ostatecznych decyzji co do ścieżki kariery.

e355+
4
Podczas rehabilitacji intensywne zajęcia z terapeutą zajęciowym i fizjoterapeutą ______
D4300.1 Martin wciąż
pozwoliły mu nauczyć się napędzania wózka bez problemów __________.
B730.2 z powodu
jednak ma łagodne ograniczenia w podnoszeniu przedmiotów _________

umiarkowanie upośledzonych funkcji sensorycznych i funkcji siły mięśni__________
D5400. co
czasem wpływa na samoobsługę, na przykład na nakładanie ubrania .
1
Obecnie mieszka z przyjacielem w podmiejskim mieszkaniu dostosowanym dla osób na
wózkach . Często ma problemy poruszając się poza domem ze względu na brak podjazdów
E150.3
do budynków publicznych __________ takich
jak restauracje. Udało mu się znaleźć świetną
e320
pizzerię z szerokimi drzwiami i dostępnymi toaletami. Często tam chodzi ze swoimi
przyjaciółmi którzy bardzo go wspierają od momentu wypadku .

11

Powtórka
Łączenie zdrowia i związanych z nim
informacji z klasyfikacją ICF
Informacje zdrowotne
„Bez kawy nie jestem w stanie
iść do pracy i zarabiać.
Przykładowo, dziś rano trudno
było mi wyjść z łóżka,
pojechać do biura i rozmawiać
przez telefon.

Łączniki

Zidentyfikowany kod ICF

- niezdolnośc do
pracy i zarabiania
pieniędzy
- kawa
- Wstać z łóżka
- jechac do biura
- Rozmawiać przez
telefon

d850 Płatne zatrudnienie
e1100 Jedzenie
d410 zmiana podst. pozycji ciała
d475 prowadzenie pojazdów
d350 Rozmowa

12

Powtórka
1. Sama diagniza(ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości
informacji o doświadczeniu osób z problemami zdrowotnymi

2. Poziom funkcjonalny może różnić się wśród osób
people with z tą samą przypadłością, może być
podobny u osób z różnymi problemami oraz może
zmianiać się z upływem czasu
3. ICF zapewnia naukową podstawę dla zrozumienia
zdrowia i powiązanych stanów, rezultatów i
wyznaczników
4. Klasyfikacja umożliwia porównywanie danych z różnych
krajów i różnych systemów opieki zdrowotnej
5. Dane dot. Funkcjonowania i niepełnosprawności są
niezbędne w celu ułatwienia podejmowania
decyzji w sprawie programów i ich wdrażania
13

Powtórka
Tworzenie wykazów podstawowych
ICF
s110
s120
s130
s430
s510
s710
…
b110
b114
b117
b130
b152
b144
b730
...
d110
d240
d410
d415
d520
d630
d920
…
e110
e115
e120
e125
e130
e150
…

Health condition-,
setting- and
situation-specific,
Minimal Generic Set
s110
s430
s710
b110
b130
b152
b730
d240
d410
d415
d920
e110
e120
e130

Comprehensive
ICF Core Sets

Brief
ICF Core Sets

Ponad 1400 kategorii
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9. ICF w edukacji / ICF-CY

W tej częścio szkolenia:
• dowiesz się, jak ICF moze być wykorzystany w edukacji
• Poznasz różnice między systemami edukacji i zdrowia w
kontekście funkcjonowania

1

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

«niepełnosprawność» nie jest jasno
zdefiniowana w kontekście
edukacyjnym
W zależności od kontekstu, może się
koncentrować na …
 niezdolności do uczenia się zgodnie z
oczekiwaniami programu nauczania
 opóźnienia w rozwóju w porównaniu z
rówieśnikami
 Różnicy w funkcjonowaniu związanej z
problemem zdrowotnym

ICF i ICF-CY
ICF dla Dzieci i Młodzieży (ICF-CY) został stworzony w
celu podkreślenia cech funkcjonowania rozwijającego się
dziecka
• ICF-CY jest co do struktury spójny z
wersją ICF dla dorosłych
• Ogólne kwalifikatory ICF zostały w nim
rozszerzone o aspekty rozwojowe u
dzieci i młodzieży
• Niektóre opisy kodów zostały
zmienione, dodano nowe kody w celu
dokumentowania cech takich jak
zdolność przystosowawcza,
reaktywność, przewidywalność,
persistence, and approachability
• Since a child’s main occupation is
playing, codes for different levels of
recreation and leisure were added

3

Przykłady różnic

d155 Acquiring
skills:
Developingrozwijanie
basic and complex
Zdobywanie
umiejętności:
competencies
integratedkompetencji
sets of actions
or tasks so as
podstawowychini złożonych
w ramach
to
initiate and follow
through
with
the acquisition
zintegrowanych
działań
i zadań
w celu
rozpoczęciaof a
skill,
such as manipulating
tools or playing
pozyskiwania
i zdobycia umiejętności
takichgames
jak like
chess.
manipulowanie narzędzim lub zabawkami, lub granie
w gry, na przykład szachy.
Dodany kod: d131 Nauka
poprzez działania z
przedmiotami
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9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Wartość ICF / ICF-CY dla systemów
edukacyjnych
 zapewnia system informacyjny stanowiący
pomost między różnymi systemami
 może spójnie przedstawiać obserwacje i
wyniki zebrane przez różnych specjalistów
 może być używana w całym cyklu opieki
specjalistycznej (ocena, planowanie,
interwencja, ewaluacja)
 zastosowanie może być dostosowane do
przypadku bez utraty zdolności porównawczej
i spójności

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Pomost pomiędzy różnymi systemami
odniesień
Zdolność
„Nastawienie
“Nastawienie
zdrowotne”
Różnicujące
kryteria
diagnostyczne do
ustalenia zespołu
(np. dysleksja)

kompetencyjne”

Składniki
umiejętności jako
kryteria do
ustanowienia
kompetencji
(e.g. umiejętność
czytania)

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Przedstawianie obserwacji różnych
specjalistów
 Nauczyciele mogą ocenić głównie
uczestnictwo
 Psychologowie szklolni oceniają zdolność i
potencjał
 Psychiatrzy dziecięcy często oceniają
funkcjonowanie na poziomie ciała poprzez
ocenę zdolności
 Pracownicy socjalni koncentrują się na
czynnikach środowiskowych
 Rodzice martwią się o dobrobyt dziecka

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Profesjonalny cykl działania
Informacje kompatybilne powinny być używane
do opisu funkcjonowania, alokacji
zasobów/planowania oraz do ewaluacji
skuteczności interwencji
Nastawienie na cel

Ocena/
Analiza

Planowanie/
Decydowanie

Działanie/
Implementacja

Sprawdzanie/
Ewaluacja

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Zastosowanie w konkretnym przypadku
Sytuacja/
Diagnoza
Perspektywa polityki
Poziom makro
Perspektywa
organizacyjna
poziom mezo

Perspektywa
edukacyjna
poziom mikro
Perspektywa kliniczna
Poziom osobisty

Ocena

Podział
zadań

Interwencj
a

Ewaluacja

9. Zastosowanie ICF / ICF-CY w edukacji

Dalsze informacje można uzyskac od:
Prof. Judith Hollenweger
Zurich University of Applied Sciences
Head, Dept. of Research and Development at the
School of Education
judith.hollenweger@phzh.ch
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Poznawanie ICF
10. ICF w kształceniu pacjentów

Terapia
zajęciowa

Prezyzyjne ruchy
ręki
Terapia zajęciowa

Pomoc ze strony
kolegów i koleżanek z
pracy

Fizjoterapia

Ubieranie się

d 440

Drętwość palców

Praca w charakterze
szwaczki

Siła mięśni prawej
ręki

Radzenie
sobie z
małymi
przedmiotami
Ponowne szkolenie
zawodowe

Pomoc od rodziny
Szkolenie z ubierania
się

Praca z komputerem

Urządzenia
pomocnicze

1

ICF w kształceniu pacjentów
Historia
Program edukacji pacjentów został stworzony na
uniwersytecie Ludwig-Maximilians-University, w
Monachium (Niemcy)
W ramach programu projektów priorytetowych
(http://www.forschung-patientenorientierung.de)

Rozwój kształcenia pacjentów został wsparty przez Federalne
Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF)

Wykonalność i akceptowalność kształcenia pacjentów zostały
ocenione w badaniu pilotażowym
Skuteczność kształcenia pacjentów została zbadana na
randomizowanej próbie kontrolnej. Obecnie trwają analizy
zebranych danych.

2

Cel – kształcenie pacjentów
Rehabilitacja to strategia
prozdrowotna, która umożliwia
ludziom z problemami zdrowotnymi,
doświadczającym niepełnosprawność
bądż narażonym na nią osiągnięcie
oraz utrzymanie optymalnego
poziomu funkcjonalnego w
interakcji z otoczeniem

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki
niezmiernie istotnemu aktywnemu
zaangażowaniu pacjentów w zarządzanie
własną opieką zdrowotną i
rehabilitacją, we współpracy ze
specjalistami i personelem medycznym.

3

ICF w kształceniu pacjentów
Rehabilitacja jest po to, by ...
poprawić umiejętność samodzielnego
kontrolowania własnego życia skills
dzięki czemu osoby zyskują kompetencje do
radzenia sobie z własną chorobą

empower patients in improving
Odpowiednie
narzędzie:
their skills in fulfilling
everyday
life tasks
Edukacja
pacjenta!
Ociągnięcie tych celów jest możliwe wtedy, gdy pacjenci są
świadomi własnego poziomu funkcjonalnego oraz są
pewni własnych umiejętności wpływania na obecny
poziom funkcjonalny (subiektywne poczucie własnej
skuteczności)

4

ICF w kształceniu pacjentów
Jak można w tym kontekście wykorzystać ICF?
 ICF to użyteczne narzędzie umożliwiające
przekrojowe wyrażenie doświadczenia
pacjentów z problemami zdrowotnymi
 ICF i model ICF są z dobrymi skutkami
wykorzystywane w praktyce
rehabilitacyjnej przez specjalistów
 Dostępne są praktyczne narzędzia (np.
ICF Core Sets)
Perspektywa bio-psycho-społeczna modelu i klasyfikacji ICF
może ustrukturyzować proces poprawy subiektywnie
postrzeganej skuteczności własnej pacjentów w zarządzaniu
ich funkcjonowaniem i niepełnosprawnością
5

ICF w kształceniu pacjentów
Kształcenie pacjentów oparte o ICF
Program edukacji pacjentów składa się z pięciu
zamkniętych, godzinnych sesji w okresie pięciu dni,
przy udziale czterech uczestników
Program jest podzielony na trzy moduły:
Moduł 1

Identyfikacja
problemów w
funkcjonowaniu
Jeden dzień

Moduł 2

Moduł 3

Identifikacja problemów w obszarach
upośledzonych, szukanie rozwiązań
zapewnienie informacji na temat tego,
gdzie poszukiwać rozwiązań

Refleksje na temt
poziomu
funkcjonalnego
pacjenta

Trzy dni

Jeden dzień
6

ICF w kształceniu pacjentów

Edukacja pacjentów w oparciu o
ICF

Evaluacja programu w
Randomizowanej próbie z
grupą kontrolną
7

ICF w kształceniu pacjentów
Struktura badania
Wieloośrodkowe badanie randomizowane z grupą kontrolną, z
dwoma sesjami typu follow-up: po zakończeniu programu i pół
roku po zakończeniu programu

Rozmiar próby
213 pacjentów po udarze (103 CG; 110 IG)

Partnerzy

Siedem klinik rehabilitacji neurologicznej w Bawarii w
Niemczech

Interwencje

„zwykłe leczenie" plus “edukacja pacjenta w oparciu o ICF”
„zwykłe leczenie" plus „interwencja typu placebo“ (kontrolna)
8

ICF w kształceniu pacjentów

A co z grupą kontrolną?

“Placebo - uwaga”
Grupa kontrolna otrzymała ten sam wymiar
interwencji co grupa badana
Informacje na temat udaru, symptomów,
czynników ryzyka i zachowań prozdrowotnych
+
Jedna grupa fokusowa
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ICF w kształceniu pacjentów

Podstawa edukacji
pacjentów w oparciu o ICF
ICF & zestaw kluczowy ICF dla
udaru

Rezultaty
 Skuteczność własna (Skala Liverpool)
 Funkcjonowanie (Skala Wpływu Udaru –
Stroke Impact Scale)
 Zadowolenie z życia (WHOQoL)

ICF w edukacji pacjentów
Podsumowanie
 ICF zapewnia ustandaryzowaną i ustrukturyzowaną podstawę
dla edukacji pacjentów
 ICF pozwala na zróżnicowanie zawartości dzięki czemu każde
program kształcenia pacjenta jest dopasowany do danej osoby i jej
potrzeb w danym momencie


Percepcja funkcjonowania i niepełnosprawności z
perspektywy pacjentów jest wzięta pod uwagę w pełni i może być
włączona w proces rehabilitacji

 Ze względu na uniwersalność ICF oraz dostępność narzędzi ICF
takich jak zestawy kluczowe (core sets), kształcenie pacjenta może
być ałatwo dostosowane do różnych problemów zdrowotnych
 Podręcznik kształcenia pacjenta jest dostępny na żądanie pod
adresem e-mail Alarcos.Cieza@med.uni-muenchen.de
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ICF w edukacji pacjentów

Osoba do kontaktu
Dipl.-Psych. Carla Sabariego, MPH
Institute for Health and Rehabilitation Sciences
Ludwig-Maximilian University
Marchioninistr. 17
81377 Munich
Germany
Phone: +49 89 2180 78214
Fax: +49 89 2180 78230
Carla.Sabariego@med.uni-muenchen.de
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8.2. Korzystanie z ICF w zarządzaniu rehabilitacją

Karta oceny ICF

Ocena wstępna

Ewaluacja

Ewaluacja ICF

Profil
kategorialny
ICF

Rehab-Cycle Podział zadań

Interwencja

Tabela
interwencji ICF

Rauch A, Cieza A, Stucki G, Melvin J. How to apply the ICF for rehabilitation management in
clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med 2008; 44: 329-42

