Wojewódzki Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy

BADANIA
SPECJALISTYCZNE

CEL BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH
Na podstawie Art. 6b¹ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

w wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne badania, osób
ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio
przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających
o niepełnosprawności.

Badania wykonywane dodatkowo
wpływają na rozstrzygnięcie wątpliwości powstałych
po analizie dokumentacji medycznej
i przeprowadzonego badania bezpośredniego
podczas posiedzenia składu orzekającego.

RODZAJE BADAŃ
SPECJALISTYCZNYCH
• pulmonologiczne
• okulistyczne
• elektromiograficzne
• psychologiczne

BADANIA PULMONOLOGICZNE
(SPIROMETRIA)
niezbędne do rozpoznania
i kontroli efektów leczenia
częstych chorób układu
oddechowego: POHP i astmy

Spirometr
urządzenie pomiarowe służące do
badania pojemności / wydolności
oddechowej płuc
mierzy objętości
i pojemności płuc oraz
przepływy powietrza
znajdującego się w płucach
i oskrzelach w różnych
fazach cyklu oddechowego.
Spirometria ma na celu
określenie rezerw
wentylacyjnych układu
oddechowego

BADANIE OKULISTYCZNE
Badanie pozwala na dokładne
określenie ubytków w polu widzenia

Wskazania do wykonania w przypadku:
• jaskry
• choroby nerwu wzrokowego
• odwarstwienia nerwu wzrokowego

• odwarstwienie siatkówki i jej chorób

Aparat medyczny służący do
badania - Perymetr

BADANIE ELEKTROMIOGRAFICZNE
Podstawowe badanie służące do
rozpoznawania chorób obwodowego
układu nerwowego

Elementy badania
• właściwa elektromiografia
– badanie czynności elektrycznej mięśni
• elektroneurografia
– badanie przewodnictwa
we włóknach czuciowych
i ruchowych nerwów obwodowych
• badanie fali F

• próby miasteniczne
– testy transmisji nerwowo – czuciowej
• elektromiografia pojedynczego włókna
(SFEMG)

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE
Echo Serca - polega na oglądaniu serca aparatem USG
wzbogaconym o możliwość pomiaru przepływu krwi przez
serce. Echo serca jest wykonywane w celu oceny budowy
i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru
wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz
diagnostyki wad serca.
To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu
w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin
w jamach serca. Wskazane zwłaszcza u chorych z chorobą
wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia,
kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, wsierdzia
lub osierdzia, zaburzeniami rytmu, oraz
u chorych po zawale serca
USG dopplerowskie – jedno z podstawowych badań
w diagnostyce chorób układu krążenia. Dzięki wykorzystaniu
efektu Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń
tętnic i żył mogących w konsekwencji prowadzić
do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.
W zależności do jakich naczyń się stosuje może mieć na celu
wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych
• wykrywanie zwężeń i niedrożności
w tętnicach kończyn dolnych
• badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy
• diagnostyka innych naczyń obwodowych:
(tętnice nerkowe, trzewne)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Narzędzia do diagnozy psychologicznej:
• Test Matrycy Ravena
• Skala Inteligencji Wechslera – dla dorosłych i dla dzieci
• Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia

• Wzrokowo – Motoryczny Test Gestalt L.Bender
• Test Pamięci Wzrokowej A.Bentona
• Test sortowania Kart z Wisconsin
• Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniem mózgu W. Łuckiego

• Diagnozowanie uszkodzeń mózgu S. Weidlich i G. Lambertiego (DUM)
• Test Płynności Figuralnej Ruffa
• Test Drzewa Ch. Kocha
• Test Aperacji tematycznych dla Dzieci CAT-A i CAT-H
• Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB)
• Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (ISCL)
• Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R)

