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Újfajta megoldásokat keresnek hazai és nemzetközi szakemberek a mozgássérült emberek segédeszköz-
ellátására 
 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) nemzetközi szakmai konferenciát szervez 2011. 
október 18-án Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter fővédnökségével a mozgássérült emberek 
segédeszköz-ellátásának fejlesztése érdekében. 
 
A konferencia a támogató technológiákkal kapcsolatos legújabb folyamatokról, az ellátórendszerek legjobb 
gyakorlatairól ad európai kitekintést a rehabilitációs szakemberek és vezető tisztségviselők számára. Az 
eseményen a nemzeti erőforrás miniszter köszöntőjét követően a hazai és külföldi előadók körüljárják a 
magyarországi segédeszköz-ellátórendszer fejlesztésének lehetőségeit, valamint bemutatják saját országuk 
bevált gyakorlatait. A meghívottak köre kiterjed kormánytisztviselők, életvitelt segítő eszközöket forgalmazók, 
felsőoktatási intézmények és rehabilitációs szakértők körére. 
 
Az egynapos konferencia célja, hogy a hazai döntéshozók megismerkedjenek a segédeszköz-ellátás újfajta 
megoldásaival: a kölcsönzési rendszer hatékonyságával, valamint az egyéni igények érvényesítésével a 
támogató technológiák alkalmazása területén. 
 
A konferencia a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló kiemelt projekt keretében 
kerül megrendezésre. 
 
Rövid ismertető a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Guruló projektjéről: 
 
2008. szeptember 1-jén a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja elindította a TÁMOP-1.4.2-07/1.-
2008-0001 „Mozgássérült emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és 
szolgáltatási hálózat” című, Guruló elnevezésű projektjét. 
 
A GURULÓ Műhelyek szolgáltatásaival a fogyatékos, mozgássérült emberek önálló életvitelét szeretné szolgálni. 
A MEREK az ország minden régiójában (összesen 7 helyen az országban) egy-egy, az életvitelt segítő 
eszközöket javító és átalakító műhelyt hozott létre, amelyek arra hivatottak, hogy a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű emberek számára sorozatban gyártott segédeszközöket javítsák, karbantartsák, megfelelő 
felmérés után pedig személyre szabva átalakítsák, tanácsadással segítsék a mozgáskorlátozott emberek 
életminőségének javítását, valamint kölcsönzési hálózat fenntartásával innovatív módon közelítsék meg a 
segédeszközök rugalmas és személyre szabott használatát. A műhelyekhez tartozó műszaki szakemberek, 
szakorvosok és mozgásterapeuták a Magyarországon is bevezetésre kerülő FNO (Funkcióképesség, 
Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása) módszer alapján végzik el az átalakításhoz szükséges 
felméréseket, így biztosítva, hogy a szolgáltatás szakmailag megalapozott és egyénre szabott legyen. A MEREK 
tapasztalatai szerint a megfelelő segédeszköz kiválasztását megelőző kipróbálások, átalakítások sok család 
életvitelét könnyítik meg. 
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