
Rozšířený Barthelové test (Extended Barthel Index - EBI)  

Identifikace případu: Jméno pacienta   _______________________ 
    Jméno hodnotitele _______________________ 
    Datum hodnocení  _______________________ 

 

Činnost Skóre 

Chápání 
15 = neporušené (nikoli pacienti, kteří rozumí jen psanému) 
10 = rozumí komplexnímu věcnému obsahu, ale ne vždy 
5 = rozumí jednoduchým požadavkům 
0 = nerozumí 

Komunikace 
15 = schopen vyjádřit téměř vše 
5 = schopen vyjádřit jednoduchý věcný obsah 
0 = zcela nebo téměř neschopen se vyjádřit 

Sociální interakce 
15 = neporušeny 
5 = příležitostně nespolupracuje, je agresivní, bez přiměřeného odstupu, odtažitý 
0 = (téměř vůbec) nespolupracuje 

Řešení každodenních problémů 

(plánování průběhu různých akcí, přizpůsobování se změnám, dodržování termínů, 
 přesné braní léků, náhled deficitů a jejich běžných důsledků) 

15 = v podstatě neporušeno 
5 = potřebuje malou pomoc 
0 = potřebuje značnou pomoc 

Paměť, učení a orientace 
15 = v podstatě neporušeno (žádné další nároky na péči) 
10 = vyžaduje příležitostné připomínání nebo používání externí paměťové pomůcky 
5 = musí se mu často připomínat 
0 = dezorientován, bez nebo s tendencí utíkat 

Zrak a neglect syndrom (syndrom opomíjení) 
15 = v podstatě neporušeno 
10 = vážná porucha čtení, ale známé i neznámé prostředí zvládá bez problémů  

(případně s pomůckami) 
5 = známé, nikoli neznámé prostředí zvládá bez problémů 
0 = ani známé prostředí nezvládá zcela bez problémů (například nenajde svůj  

pokoj nebo oddělení/přehlédne překážky nebo osoby nebo na ně narazí) 

 
 

 

 

Maximální celkový součet je 90 bodů. 
 

Celkový součet (0-90) 

RBI 
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Na obsah Rozšířeného Barthelové testu se nevztahují žádná licenční omezení. 
 
Český překlad Barthelové testu provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v roce 
2017.  
Verze dotazníku ze dne 18. 10. 2017. 
Více informací naleznete na adrese http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/barthelove-test.  

http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/barthelove-test

