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Barthelové index základních všedních činností (BI)
Identifikace případu:

Jméno pacienta
Jméno hodnotitele
Datum hodnocení

_______________________
_______________________
_______________________

Činnost

Skóre

Jedení
10 = samostatně
5 = s pomocí (např. krájení, roztírání másla) nebo s potřebou speciální diety
0 = neprovede

Přesun z invalidního vozíku na lůžko a zpět
15 = samostatně bez pomoci
10 = s menší pomocí (verbální nebo fyzickou)
5 = s větší pomocí (fyzickou, jednoho nebo dvou lidí), může se posadit
0 = neprovede, neudrží rovnováhu vsedě nebo není schopen používat invalidní vozík

Provádění osobní hygieny
5 = samostatně umytí rukou, obličeje, čištění zubů, holení
0 = nutná pomoc s osobní hygienou

Posazení na toaletu a vstání z ní
10 = samostatně bez pomoci (usednutí, otření, oblečení, zvednutí)
5 = potřebuje pomoc, ale zvládá některé úkony samostatně
0 = závisle na pomoci

Koupání nebo sprchování
5 = samostatné koupání nebo sprchování
0 = závisle na pomoci

Chůze (pohyb na vozíku) na rovném povrchu
15 = chůze samostatně (případně s oporou, např. holí) nad 50 metrů
10 = chůze s malou pomocí nad 50 metrů
5 = samostatný pohyb na vozíku, včetně zatáčení, nad 50 metrů
0 = imobilní, nebo mobilní do 50 metrů

Chůze do schodů a ze schodů
10 = samostatně bez pomoci
5 = s pomocí (verbální, fyzickou, s podporou)
0 = nezvládne

Oblékání a svlékání (včetně zavazování tkaniček, zapínání zipů)
10 = samostatně
5 = potřebuje pomoc, ale zvládá z poloviny samostatně
0 = závisle na pomoci

Ovládání stolice
10 = kontinentní
5 = příležitostné nehody nebo potřeba pomoci s aplikací klystýru
0 = inkontinentní

Ovládání močení
10 = kontinentní
5 = příležitostné nehody nebo potřeba pomoci s externí pomůckou
0 = inkontinentní, nebo katetrizovaný bez možnosti samostatného močení

Celkový součet (0-100)

Barthelové index základních všedních činností (BI)
Vyhodnocení stupně závislosti v základních denních aktivitách
0-40 bodů
vysoce závislý
45-60 bodů
závislost středního stupně
65-95 bodů
lehká závislost
100 bodů
nezávislý
Maximální celkový součet je 100 bodů.

Pokyny k použití
1. Index by měl být používán jako záznam o tom, jaké aktivity pacient aktuálně
zvládá, nikoliv jako záznam toho, co by pacient zvládat mohl.
2. Hlavním cílem je stanovit stupeň nezávislosti na jakékoliv pomoci, fyzické nebo
verbální, jakkoliv velké a nezávisle na důvodu poskytnutí.
3. Potřeba kontroly znamená, že pacient není nezávislý.
4. Výkon pacienta by měl být stanoven pomocí nejlepších dostupných informačních
podkladů. Pomocí dotazování se pacienta, přátel, příbuzných, zdravotnického
personálu, což jsou obvyklé zdroje, ale také pomocí přímého pozorování a
zdravého rozumu. Přímé testování však není potřeba.
5. Obvykle je podstatný výkon pacienta za posledních 24 až 48 hodin, v některých
případech je relevantní i delší období.
6. Střední kategorie naznačují, že pacient k provedení úkolu vynakládá alespoň
poloviční množství celkového úsilí.
7. Použití pomůcek neznamená omezení nezávislosti.
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